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Höstsäsongen halvvägs 

Halva höstsäsongen har passerat. Vi har haft lite färre spelare på torsdagskvällarna, men det är förhoppningsvis en 

tillfällighet, då många varit på resande fot. I höstligan har Lambert skaffat sig ett litet grepp, men det är fortfarande 

många som har chansen att ta hem slutsegern. Det blev 4 lag i kvalet till lag DM, där vi spelar andra ronden på 

onsdag.  

 

Allsvenskan div 3 slutspelad 

Allsvenskan div 3 färdigspelades i helgen. Hedemoralaget var länge med i toppstriden men hamnade till slut på en 

sjätteplats efter en mindre lyckad sista omgång. I laget har Peter Wester, Erik Franzén, Jan Holm, Jörgen Classon, 

Love Häggkvist och Björn Holm spelat. Resultat 

 

DM lag kval (fyrmanna) i Hedemora 

Fyra lag till start i DM-lag kvalet i Hedemora. Kvalet startade den 12 oktober och kommer att gå varannan 

onsdagskväll (6 ronder). Matcherna spelas över 24 brickor med halvtidsbyte. Ett eller två lag kommer att få spela 

final i Leksand 11-12/2 2017. Resultat och spelprogram 

 

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. I den första deltävlingen blev 

det delad seger mellan Love/Lambert och Peter/Janne. Nästa kvalomgång spelas den 3 november. Resultat 

 

 

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 

27-okt Partävling* 

03-nov Partävling* kval BR 

10-nov Partävling* 

17-nov Simultanbarometer 

24-nov Partävling* 

01-dec Partävling* kval BR 

08-dec Partävling* 

 

http://www.svenskbridge.se/lag/serie/spader/7901
http://www.svenskbridge.se/lag/serie/spader/8322
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_files/public/1476040821_45_FT71109_resultat_161006.pdf
http://www.svenskbridge.se/e107_plugins/clubs/clubs.php

