
Hä rnö  BS veckä 6 2016 

Klubben 

Första deltävlingen i KM-par spelades i tisdags. Det var 19 par som ställde upp. Jag 

tror att man måste gå kanske 1-2 år bakåt i tiden för att överträffa den siffran. Då 

räknar jag bort de bridgekvällar som vi har säsongsavslutningar med mat och dryck. 

Resultatlistan toppades av Johan P-Anders L 248 p före Erik W-Lars N 241 p och 

Ove B-Tommy L  med 240 p. Topp 3 med handikapp var Anders N-Knut L 236 p, 

Kjell K-Gunnar W 235 p och Monica F-U-B Nordin 217 p. 

Kommande 

På lördag spelas DM-par. Anmälningslistan visar att 25 par kommer till start. Par från 

HBS är Johan-Anta, Georg-Anders och Jan-Ove-Kjell. Får vi be om en medalj till oss 

kanske? Även Ewa M finns i startlistan. Vi saknar Ewas glada nuna på våra 

spelkvällar. Länge sedan. Välkommen att visa upp dig och kolla vår nya lokal. 

 25 par i DM är bra för ÅBF. Kan ge extra par till SM-finalen? Såg att 

Sundsvallsbridgens kvällstävling i tisdags spelade under rubriken Partävling DM-kval. 

Den lockade 9 par. Kanske kreativt tänkande av MBF för att kunna redovisa många 

deltagare i DM. Jag vet inte riktigt. Spelprogram visar att DM-par hos MBF spelas 

söndag 20 mars. MBF verkar ha svårt att få ett vettigt antal spelare till sina DM-

tävlingar. På söndag spela man DM-mixed i Sundsvall. Då har man 9 par anmälda. 

 Svenska Cupen 

Nu är cupen i gång. Av de åtta ÅBF-lagen så har en match spelats. I Sollefteå slog 

lag Onsdagsgänget lag Tjejligan med 83-58. Guldpoäng är redan registrerade. Så 

går det till att ta hem Guldpoäng för spelare med några få bronspoäng och som ännu 

inte har klövernålen. Simultantävlingarna och Svenska Cuppen har gjort att 

respekten för MP-systemet förlorats. Men för all del – jag har respekt för att pengarna 

styr.  
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