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Juniorseger i OBS III!
I helgens spelades den tredje och sista Observationstävlingen i öppen klass. Landslagskapten Daniel Auby som aktivt försökt att förändra OBS III:ans uppläggning under senare år (ifjol var det Niklas Data Championship) hade denna gång diskuterat sig samman med den polska kaptenen och utverkat en tävling som spelades i Polen. 10 par från Sverige satt tävlingen igen Nord-Syd medan den polska värdarna hade sina 10 främsta par som Öst-Väst. Alla svenska par mötte sedan alla polska över 16 brickor varpå man räknade IMP. 

Vann tävlingen ur svenskt perspektiv gjorde ”juniorparet” STRÖMBERG – NYSTRÖM, Stockholm. De spelar normalt sett i lag ”Aktuell Produktion” som återigen som lag betraktat noterade mycket goda resultat, de båda andra paren från laget kom nämligen tvåa respektive fyra. Tvåa blev ANDERSSON – GULLBERG och trea GOLDBERG – WENNEBERG. 

I den polska halvan segrade kanske inte helt oväntat  BALICKI – ŻMUDZIŃSKI. Tvåa kom LEONIEWSKI - MARTENS och trea KWIECIEŃ - PSZCZOŁA. Också för polackerna var tävlingen den sista uttagningstävlingen inför sommarens europamästerskap som kommer att spelas i juni på Teneriffa.

Det är ännu inte känt vilka som skall representera Sverige i EM.
Alla givar samt resultat finner du på: http://bridge.cronix.pl/table_html.php
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Resultat OBS III

SVERIGE NORD - SYD 
Placering 	Nummer 	Par 			+/- Total 
1 	4 	Peter STRÖMBERG - Fredrik NYSTRÖM 	164 
2 	2 	Lars ANDERSSON - Tommy GULLBERG 	162 
3 	5 	Lars GOLDBERG - Björn WENNEBERG 	162 
4 	1 	Johan SYLVAN - P-O SUNDELIN 	158 
5 	6 	B-E EFRAIMSSON - Keneth BORIN 	152 
6 	3 	Mårten GUSTAWSSON - Anders MORATH 	148 
7 	7 	Goran GJERLING - Tommy BERGDAHL 	148 
8 	10 	T. INGIMARSSON - Magnus MAGNUSSON 	141 
9 	8 	Svante RYMAN - P-G ELIASSON 	127 
10 	9 	Jenny RUDENSTÅL - Kathrin STENSRUD 	126 

POLEN ÖST - VÄST 
Placering 	Nummer 	Par 			+/- Total 
1 	11 	Cezary BALICKI - Adam ŻMUDZIŃSKI 	170 
2 	14 	Marcin LE�NIEWSKI - Krzysztof MARTENS	159 
3 	13 	Michał KWIECIEŃ - Jacek PSZCZOŁA 	158 
4 	19 	Sławomir OLECH - Krzysztof KUJAWA 	151 
5 	20 	Marek WÓJCICKI - Jacek POLETYŁO 	151 
6 	16 	Włodzimierz BUZE - Zdzisław LASZCZAK 	150 
7 	17 	Apolinary KOWALSKI - Jacek ROMAŃSKI 	148 
8 	12 	Piotr TUSZYŃSKI - Krzysztof JASSEM 	144 
9 	15 	Jerzy MICHAŁEK - Kazimierz LICHAWSKI 	139 
10 	18 	W. OLAŃSKI - Włodzimierz STARKOWSKI 	135 




