
              
Hedemora Bridgesällskap   2016-08-20 

 
Sommar övergår i höst 

Endast en barometer återstår på sommarterminen. Vi har åter slagit nya rekord vad gäller deltagande par, snittet 

över sommaren ligger på 13,5 par per speltillfälle. Sommarligan blev mycket rafflande och jämn och till slut 

delades segern mellan Lambert och Peter följda av Åse och Kvirre. I sommarsilver lag, där sex lag spelat under 

försommaren gick segern till Fagersta. Nu stundar en spännande bridgehöst, där vi hoppas på välbesökta 

speltillfällen. Väl mött i spellokalen – vi ses vid bridgeborden. 

 

Bridgefestivalen 2016 

Drygt 10 spelare från klubben deltog i Bridgefestivalen i Örebro i månadsskiftet juli/aug. Bland de bättre resultaten 

kan nämnas: 

Max ruternål (62 par): 2 Carl-Johan & Christina, 21 Barbro & Bosse 

Brons 24 (234 par): 8 Frasse & Mats Winges 

Silver 8 (74 par): 10 Frasse & Mats Häll 

Brons 9 (412 par): 40 Kati Nordin & Åse Salwin 

Chaimans Cup kval (173 lag): 32 Peter-Janne-Frasse-Hans Johansson 

SM-lag veteran kval (52 lag): 14 Peter-Janne-Frasse-Hans 

 

Nybörjarkurs startar tisdag den 13 september 

Vi kommer att hålla nybörjarkurs på tisdagar under hösten. Kursstarten blir den 13 september och det blir ca 12 

kurstillfällen. Kostnaden för kursen är 450:-, inkl. lärobok. Anmälan går bra att göra till Janne eller Kjell. Hjälp oss 

med att göra reklam för kursen. Vi har lagt upp ett evenemang på Facebook, ni som finns med där får gärna dela 

det med era FB-vänner. Det finns också en kursaffisch bifogad som ni kan skriva ut och sätta upp på lämplig plats. 

 

Hedemora Bridgesällskap nu på Facebook 

Vi har nu skapat en Facebookgrupp ”Hedemora bridgesällskap” där vi kommer att lägga ut  

en del nyheter. Om du finns på Facebook anslut dig då till gruppen. Om du behöver hjälp  

fråga Björn eller Janne. 

 

 

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 

25-aug Barometer 

01-sep Partävling* 

08-sep Partävling* 

15-sep Partävling* 

22-sep Simultanbarometer 

29-sep Partävling* 

06-okt Partävling* kval BR 

13-okt Partävling* 

 

http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/clubs/clubs.php?page.5009
http://www.svenskbridge.se/e107_plugins/clubs/clubs.php

