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Höstmörkret sänker sig, den bästa tiden för bridge 

Nästan halvvägs in i höstsäsongen kan vi konstatera att vi har riktigt bra fart på vår verksamhet. Frasse leder 

höstligan klart efter 5 av 12 deltävlingar. Vi har haft 3-4 bord på onsdagarna och 6-9 bord på torsdagarna. I lördags 

hade vi lördagsbarometer på sex bord och därefter middag för 25 personer. Klubben har köpt en 

brickläggningsmaskin och 12 brickset. Det gör oss i stort sett självförsörjande vad gäller brickor, och ger oss också 

möjligheten att sälja färdiglagda brickor. För att klara detta har klubben tagit ett banklån, som vi kommer betala av 

på 3 år. Den årliga amorteringen motsvarar den kostnad vi har haft per år för brickor de senaste åren. När vi 

trimmat in maskinen kommer vi att hålla kurs så att även några utanför styrelsen kan hjälpa oss med 

brickläggningen. 

 

DM-lag kval 

Vi kommer att arrangera en kvalgrupp för DM-lag på klubben. Sex lag deltar i kvalet varav fem från vår klubb. 

Spelet sker följande onsdagar: 14-okt, 28-okt, 11-nov, 25-nov, 09-dec. Du kan följa resultatet här. 

 

Simultanbarometer söndag den 15 november 

Förbundet arrangerar denna säsong simultantävlingar på söndagar. Den 15 november provar vi genom att arrangera 

ett heat. Vi startar kl. 15.30. Varmt välkomna!! 

 

 

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 

 

Ons 14-okt DM-lag kval 1:5 

tors 15-okt Partävling * 

tors 22-okt Simultanbarometer 

Ons 28-okt DM-lag kval 2:5 

tors 29-okt Partävling * 

tors 05-nov Partävling *, kval BR 

Ons 11-nov DM-lag kval 3:5 

tors 12-nov Partävling * 

sön 15-nov Simultanbarometer 

tors 19-nov Simultanbarometer 

Ons 25-nov DM-lag kval 4:5 

tors 26-nov Partävling * 

 

 

http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/league/division.php?action=view&id=7268
http://www.svenskbridge.se/e107_plugins/clubs/clubs.php

