
Härnö BS vecka 9 2017 

 

Klubben 
Veckan huvudnummer var Tototävling. Där delas potten som vanligt ut efter 
resultaten från handikapplistan. Vinnare blev Kerstin Rehnberg-Nicke Wedin som 
belönades med 300 kr vardera från totospelet. Stort grattis och vi noterar att vår 
bridgelärare Nicke ställde upp med sin elev Kerstin och de tog hem hela potten. 
 
Tvåa blev Birgit Forslund-Kent Arrehag och tredjeplatsen gick till Tony Svensson-
Roger Larsson. Det gav tyvärr inga totopengar. 
 
Topp 3 med Scratch blev 1) Carina Sjöblom-Lennart Bylund 251, 2) Johan-
Pettersson-Anders Lundgren 243, 3) Kerstin Rehnberg-Nicke Wedin och Erik 
Westling-Tomas Melin 230.  

 

Kommande 
VÅRSILVER Spelas nu på tisdag på vår klubb. 
 
ULLÅNGERBAROMETERN Spelas 8 mars. Just nu är 15 par anmälda. Priser och 
smörgåstårta till alla. En tävling med mycket gott ryckte. Rekommenderas. 
 
SILVERLAXEN Spelas 18 mars. Ett traditionsrikt SBK-arrangemang. Redan nu är 12 
par är anmälda. Gissar att tävlingen ingår i ÅBF-rallyt. Man kan logga in på 
kommande tävlingar och anmäla sig. Det framgår inte på den tävlingsinbjudan som 
finns på ÅBF-sidan om/att det är en rallytävling. 
 
På ÅBF-sidan hitta man fortfarande inga uppgifter om vilka tävlingar som är 
rallytävlingar. Det skaver. 
 

Svenska Cupen etapp 2 
Nu är det lottat och lag Härnö BS får åka till Sollefteå och möta lag PAAJ med Mähler 
& Co. Vi emotser en jämn och oviss match. Lag Sjöhästen får åka till Örnsköldsvik för 
att matcha. Man möter ÖBA:s lag Tre Gringos där de tre är regionmästare och tillhör 
klubbens bästa. Senast 26 mars skall etappen vara klar. 
 

Landslagsuppdrag 
Grattis till Sara Strömberg och Sofia Sundström från Sundsvallsbridgen som uttagits 
till att representera Sverige på U26 women som snart skall spelas i Oslo. Båda har 
bridgespelande pappor och mammor som alla är Stormästare. Antagligen ingår 
bridgen i modersmjölken. Sofia var nyligen hos oss och tog en andraplats med 
mamma Carina Sjöblom. Sara tog nyligen hem DM-Mixed tillsammans med farfar 
Lennart B. 
 

Med bridgehälsning 
Ove Bylund  




