
Härnö BS vecka 9 2016 

 

Klubben 
Så har då minnestävlingen efter Margareta Nilsson spelats för sista gången. Stort grattis till Bert 
Högberg som till sist bärgade det fina och dyrbara priset. För 9 år sedan skänkte Torgun Pohl 
5000 kr till klubben att gå till ett vandringspris. Hon ville på detta sätt med en minnestävling hedra 
sin partner som under lång tid också var styrelsemedlem och klubbens kassör. 
 
Tisdagens toppkvartetter, 20 par, blev med Scratch: 1) E Westling-T Melin 303, 2) T Lindqvist-O 
Bylund 287, B Högberg-G Nordlander 258 och 4) K Karlsson-S Hökengren 242.  
 
Med Handikapp 1) B Högberg-G Nordlander 274, 2) E Westling-T Melin 266, 3) T Lindqvists-O 
Bylund 248 och 4) H Tjernström-K Arrehag 246. 
 

Mentorbridge 
Vad är det? Sundsvallsbridgen spelar då och då Mentorbridge. Nu senast med 13 par till start. Då 
spelar rutinerade spelare i par med någon icke rutinerad.  Det borde vi också pröva. Nicke kan väl 
få i uppdrag att skaka fram ett gäng mindre rutinerade spelare som kan tänka sig ställa upp. 
Sedan fixar styrelsen fram en partner till varje. Då får vi visa upp att det är trevligt och helt ofarligt 
att spela på tisdagskvällarna. Det kan nog ge något för framtiden. 
 

Om regler-tidhållning-deklarationskort mm 
Vi har sett klubbens ”mail med vädjan” om att vi skall bli bättre. Vi är många som stöder detta. Här 
vill jag slå ett slag för deklarationerna. Nu har vi i garderoben fått upp Knuttes fina snickeri. Där 
kan den som vill spara sitt deklarationskort. Man kan därför inte skylla på glömska. 
Bridgens regler kräver att vi medför deklaration, punkt slut. En del verkar tro att detta rör inte mig. 
Helt fel. Alla bör nu se över läget. Man kan ta dator till hjälp. Man kan också få kort på klubben att 
fylla i. Den som är osäker kan få bra hjälp av rutinerade spelare.  
Det här är även en rättvisefråga. Spelare har rätt att få veta motståndarnas system och 
överenskommelser. Typ antal kort i öppningsfärg, styrkan på sangöppning, markeringar, utspel 
o.s.v. Att säga vi alerterar om det behövs är inte tillräckligt. Vi får vänta oss att spelledning efter 
hand ökar trycket. Jag tycker att vi skall förstå och gilla läget. 
 

DM-LAG 
I lördags 27/2 i Ö-vik gjorde 4 lag upp om DM-titeln. Mästare blev Skogs BK 52 VP före Härnö 49 
VP, Sollefteå 43 VP och Ö-vik 35 VP. En ganska jämn tillställning. Härnö spelade oavgjort i alla 
sina 3 matcher. De 3 övriga lagen fick alla en vinst, en oavgjord och en förlust. Vår laguppställning 
var Anta-Johan och Georg-Anders S. 
 
NOSTALGI: År 1970 fanns i ÅBF klubbarna Backe BK, Bjästa BK, Björna BK, Boteå BK, Hotings 
BK, Husums BK, Hägglunds BK, Härnö BS, BK Kramm, Kramfors BK, Långsele BK, MODO BK, 
Molidens BK, Nylands BK, Remsle BK, Sollefteå BK, Österforse BK och Örnsköldsvik BK. Hela 19 
klubbar, tänka sig. Störst var Härnö med 78 medlemmar. Vart är vi på väg? 
 
Med Bridgehälsning  
Ove Bylund 


