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Avslutning sommarspelet – Uppstart på höstsäsongen 
Endast den avslutande grönahissen barometern återstår av sommarspelet. Vi har haft riktigt bra fart på spelet under 

sommaren och snittet för antalet deltagande par ligger på 13,5 per spelkväll. I sommarligan segrade Lambert 

Johannesson före Sune von Knorring, det lönar sig att spela bra men också att vara flitig i deltagandet. Redan den 4 

september startar höstsäsongen upp med en partävling och lördag den 6 september är det dags för en bridgelördag 

med barometer, V75 och middag.  

 

Nybörjarkurs – hjälp oss finna deltagare 

Den 7 oktober startar vi en nybörjarkurs. 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 middag på kvällen. Anmälningslista finns på klubben. 

 

 

 

DM-lag kval 

Vi gör ett försök att skapa en kvalgrupp för DM-lag(fyrmanna) i Hedemora. Vem som helst kan anmäla ett lag och 

laget kan innehålla upp till sex spelare varav fyra spelar i varje match. Ta chansen att anmäla ett lag. Spelet 

kommer att ske varannan onsdag med start runt månadsskiftet sept/okt. 

 

Bruksringen 

Från och med detta spelår deltar Hedemora BS i en tävling som kallas Bruksringen. Tävlingen som spelas under 

våren 2015 (förmodligen i Fagersta) är en silvertävling där 8 Bergslagsklubbar deltar med 3 par vardera. Vi har lagt 

in tre kvaltävlingar där segrarna i varje deltävling (utan handicap) får en fri start i Bruksringenfinalen (om paret är 

ett Hedemorapar), om paret innehåller spelare som representerar Säter kan dom också få starta i finalen men då får 

antingen dom själva eller Säterklubben stå för startavgiften. 

 

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 
 
 

28-aug Barometer Gröna hissen 

04-sep Partävling* 

06-sep Barometer kl. 15 

11-sep Partävling* 

18-sep Partävling* 

25-sep Simultanbarometer 

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


02-okt Partävling* kval BR 

09-okt Partävling* 

16-okt Partävling* 

23-okt Simultanbarometer 

30-okt Partävling* 

 

VÄL MÖTT vid bridgeborden  


