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Sommarspelet i full gång 
Det full fart på sommarbridgen och vi har hunnit avverka 5 av 11 deltävlingar i sommarligan. Närmast väntar en 

barometer(12/6) och veckan efter midsommar provar vi att spela en partävling med lagberäkning. Sommarspelet 

pågår alla torsdagar augusti ut förutom 17,24 och 31 juli då vi inte har spel på klubben. Under dessa veckor 

befinner sig många i Örebro på SM-veckan.  

 

Deltagande i SM i Örebro 

Till SM-par finalen i Örebro 2 par från klubben kvalificerat sig. Deltar gör Evy Westlund- Jan Pettersson samt 

Peter Wester- Jan Holm. Vi önskar dem lycka till! 

 

Sommarsilver lag 

Även i år arrangerar Hedemora BS en fyrmannaserie med sex deltagande lag. Tre omgångar har avverkats och 

Björnes stjärngossar leder inför de avslutande omgångarna som spelas 18/6 och 2/7.  

http://www.svenskbridge.se/e107_plugins/league/division.php?id=6138&action=view 

 

Nybörjarkurs 

Vi har ambitionen att starta en nybörjarkurs i september. Vi kommer att använda ett nytt kursmaterial vilket innebär 

att det bara blir sex kurstillfällen. Om du känner någon som kan tänkas vilja vara med, så är vi tacksamma om du 

skriver upp den personen med namn och telefonnummer på en lista i klubblokalen. Vi kommer att skicka inbjudan 

till de namn vi får in på detta sätt.  

 

Bridgefest 

Lördagen den 6 september blir det bridgelördag igen. Med barometer på eftermiddagen, V75-spel samt en fin 

middag på kvällen. Boka in det redan nu i din kalender. 

 

SVERIGELOTTEN 

Vi delar 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 

12-jun Barometer 

19-jun Partävling 

26-jun Partävling Imp-across-the field 

03-jul Partävling 

10-jul Partävling 

17-jul Speluppehåll 

24-jul Speluppehåll 

31-jul Speluppehåll 

07-aug Partävling 

14-aug Partävling 

21-aug Partävling 

28-aug Barometer Gröna hissen 

 
VÄL MÖTT vid bridgeborden  

http://www.svenskbridge.se/e107_plugins/league/division.php?id=6138&action=view
http://www.svenskbridge.se/e107_plugins/clubs/clubs.php

