
Härnö BS vecka 6 2017 

 

Klubben 
Till veckans partävling kom 18 par och den toppades av Erik Westling-Tomas Melin 
med Bratell-Hökengren som tvåa och Larsson-Wedin som trea. Samma par var på 
pallplats även i Hcp-listan. 

 
Härnösandsligan 
Vår lagtävling är nu avslutat efter 5 månader. En eloge till klubbens idoga 
bridgearbetare som gett medlemmarna möjlighet att på hemmaplan spela s.k. 4-
manna. Det var 6 lag som deltog.  
 
Med hcp segrade lag Staflund före lag Pettersson. Jag tror mig ha läst att man 
därmed blev Härnösandsmästare. Grattis!  
Serietabellen scratch visar att lag Lindqvist blev etta före lag Tobias. Spelet har hela 
tiden gått under rubriken KM. Nu har jag hört att vinnande lag inte blev klubbmästare. 
Vad blev man då? Trött kanske.  
 
Jag vill ge Anta och Sven-Arne ett stort beröm för sättet som lagtävlingen redovisats 
på Spader med bl.a. info om hur varje par. Löpande har man även redovisat tabeller, 
lagresultaten och givar. 
 
Vill nämna att i Sundsvall spelar man årligen lagtävling där scratchresultaten ger DM-
mästare och med hcp spelar man om Medelpadsmästerskapet. Jag ser inte som 
hindrar att HBS har detta upplägg för att spela om KM och Härnösandsmästerskap. 
 

Svenska Cupen 
I går tävlade lag Anta i Ö-vik och bärgade en vist och guldpoäng. Vårt lag Sjöhästen 
får snart besök i Härnösand av ett Alnölag förstärkt med Leif Sundqvist. 
 

Det är mycket nu! 
Flera av våra spelare är flitigt i elden. Bl.a. Georg tävlade på klubben tisdag, på 
Mellanholmen onsdag och på kvällen ligaspel i Sundsvall. På torsdag Svenska 
Cupen i Ö-vik och på lördag DM i Nyland. 
Fint att våra spelare blir välövade och representerar oss utombys. 
 

DM-par 
Tävlingen går i morgon lördag i Nyland. Det är 22 par i startlistan, en bra siffra. Från 
oss kommer Johan-Anta, Strömberg-Bratell och Kjell-Jan-Ove. Jag tror och hoppas 
att någon medalj, kanske guld,  hamnar hos HBS. 
 

Med bridgehälsning 
 
Ove Bylund  




