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Hedemora Bridgesällskap 2013-07-16 

Varma bridgekvällar 

Just nu är vi mitt i sommaren. Vissa av oss förbereder oss för Bridgefestivalen i Örebro i 

månadsskiftet juli/augusti med bridge från morgon till kväll i tio dagar om man vill och orkar. Vi 

har haft riktigt bra fart på spelet under sommaren även om deltagandet på torsdagarna de veckor vi 

spelat lagspel på onsdagen varit något lägre. Nu återstår en spelkväll innan vi gör ett två veckor 

långt uppehåll innan vi avslutar sommarsäsongen med 4 tävlingar i augusti. Sommarligan är inne i 

ett avgörande skede, ställningen just nu hittar du här: 

http://www.svenskbridge.se/e107_plugins/clubs/clubs.php?page.3828 

 

Lagserien sommarsilver avslutad 

En lagserie med 8 deltagande lag från Hedemora, Folkare, Fagersta och Säter har avgjorts under 

sommaren. Segern gick till ”Björnes stjärngossar” med Björn Holm, Jan Holm, Peter Wester, Erik 

Franzén och Eva Nyberg. Andra platsen belades av Bridgeförslaget, Folkare och på tredje plats kom 

Fagersta Fransson. Resultaten hittar du här: 

http://www.svenskbridge.se/e107_plugins/league/season.php?action=view&id=1534 

Allsvenskan 

Första omgången av allsvenskan div 4 spelas i år redan den 1 september, vilket gör att det är lite 

bråttom att bilda och anmäla lag. Klubben står för startavgiften, medan bordsavgiften betalas av 

spelarns. 

Fortsättningskurs 

Om intresset är tillräckligt stort planerar vi att köra en fortsättningskurs till hösten. Kursdag blir 

tisdag kväll. Inför kursstarten kommer vi att köra en repetitionsutbildning av nybörjarkursen över 

fyra tillfällen (Eventuellt kör vi dessa tillfällen komprimerat under två veckor). Förutsättningen för 

att vi ska köra fortsättningskursen är att vi får minst 10 deltagare. Om du är intresserad av att delta 

skicka ett mail till Janne eller skriv upp dig på lista i klubblokalen. Mer information kommer 

senare. 

Ni vet väl att ni kan se spelprogram och resultat på Internet. Här har ni länken: 

http://www.svenskbridge.se/e107_plugins/clubs/clubs.php 

 

Spelprogram de närmsta veckorna  

 
08-aug Partävling 

15-aug Partävling 

22-aug Barometer, Gröna hissen 

29-aug Partävling 

 

VÄL MÖTT vid bridgeborden  
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