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Full fart på höstsäsongen 
Sommarsäsongen är över och i sommarligan delades segern mellan Björn Holm och Peter Wester. 
Nu är den ordinarie höstsäsongen igång och vi hoppas givetvis på att se många spelare vid våra 
bord. På torsdag är det dags för säsongens första simultanbarometer, så ta chansen att spela mot 
spelare på drygt 20 andra klubbar runtom i landet. Den 19 oktober är det dags för spel och fest igen 
då vi åter arrangerar en bridgelördag. 
Vi har nu i stort sett lyckats återställa lokal och material efter det inbrott som vi hade under 
sommaren. Det allra mesta täcktes av försäkringen. 
 
BRIDGELÖRDAG lördag 19 oktober  
Så var det återigen dags för en ”Bridgelördag”. Den 19 oktober då det 
blir barometer(höstsilver) kl. 15 och efterföljande fest runt kl 19. Vi 
kommer då att spela klubbens V75-system som den här gången 
kommer att ligga på ca 6000 rader. Anmälan till spelet och festen  
görs i spellokalen eller till Janne Holm, du får gärna ta med dig din 
”respektive” även om denne inte spelar bridge. 
 
Träningsspel med teoripass, tisdagar med början 15 oktober 
(Fortsättningskurs) 
Tisdagkvällar kl. 18.30-21.00: Fortsättningskurs, vi kör ett teoripass på 15-20 minuter som 
inledning på kvällen, sedan spelar vi så många givar som vi hinner fram till kl. 21 och stoppar 
spelet för instruktion om det uppkommer lärorika lägen. Det finns alltid minst en icke spelande 
ledare som kan hjälpa dig när du behöver råd. För att vi ska köra detta måste vi ha minst 12 st 
anmälda, du måste inte gå varje gång men måste meddela om du inte kommer. Avgift 40:- per 
kväll. Anmälan i spellokalen eller till Janne Holm senast den 10 oktober. 
 
ALLSVENSKAN div III 
Vårt lag i allsvenskan har spelat den första omgången av tre i allsvenskan div. 3. Laget ligger på 
femte plats och nästa omgång spelas den 12/10. Resultaten finner ni här: 
http://www.svenskbridge.se/e107_plugins/league/division.php?id=5151 
 
SVERIGELOTTEN 
Från nu kommer vi att dela ut Sverigelotter som priser vid våra barometrar. Du kan 
även köpa Sverigelotter på klubben. Gör det och du stöttar klubben. 
 
Resultat mm 
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 

26-sep Simultanbarometer 

03-okt Partävling 

10-okt Partävling 

17-okt Partävling 

lör 19-okt Barometer+V75+fest 

24-okt Simultanbarometer 



31-okt Partävling 

07-nov Partävling 
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