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Höstsäsongen igång 

Då har det gått tre veckor av höstterminen. Vi har god tillströmning till vårt torsdagsspel, men vi har plats för fler. 

Närmast står en simultanbarometer på programmet. Lokalen har fått nya stolar och vi har fått tillbaka vår 

brickläggningsmaskin efter en service (förmodligen välbehövlig då vi på knappt ett år lagt nästan 7500 brickor). 

Onsdag den 28 september hoppas vi att ni kommer ner och hjälper oss att städa lokalen grundligt, samtidigt kör vi 

en liten miniutbildning för dom som kan tänka sig att hjälpa till med brickläggning. Tyvärr blev det för få anmälda 

till nybörjarkursen, så den har vi skjutit på framtiden. 

  

Städ- och utbildningskväll 

Onsdagen den 28 september, med start kl. 18.30 viker vi några timmar på att grundligt städa lokalen. Samtidigt kör 

vi en utbildningsinsats för dom som vill hjälpa till med brickläggningen. Så kom ner och hjälp till, självklart bjuder 

vi på kaffe. 

 

Ingen nybörjarkurs 

Tyvärr blev det ingen start av nybörjarkursen i tisdags. Vi hade endast 4 anmälda deltagare och då kan vi inte köra 

kursen. Vi är vill fortfarande ha in namn på personer som är intresserade av att gå kurs eller som visat intresse för 

bridge som vi skulle kunna bearbeta. 

 

DM lag kval (fyrmanna) i Hedemora 

Som tidigare år kommer vi att köra en kvalgrupp till DM lag i Hedemora. Kvalet kommer att gå varannan 

onsdagskväll med start den 12 oktober. Lagen får bestå av max 6 (7) spelare. Matcherna spelas över 24 brickor med 

halvtidsbyte. Beroende på antal lag kommer det att bli 4-6 matcher och 1-2 lag som får spela final i Leksand 11-

12/2 2017. Spelavgiften är 50:-/match och spelare. Anmälan på lista i spellokalen eller till Janne. 

 

Kval till Bruksringen 

Tre av partävlingarna under hösten tjänar som kval till Bruksringen, som spelas i Avesta under våren 2017. Bifogat 

finns reglerna för kvalet, som visar hur vi får fram de tre par som får spela i Avesta. 

 

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 

22-sep Simultanbarometer 

29-sep Partävling* 

06-okt Partävling* kval BR 

13-okt Partävling* 

20-okt Simultanbarometer 

27-okt Partävling* 

03-nov Partävling* kval BR 

10-nov Partävling* 

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


 


