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Rekordsommar på klubben – blir det en rekordhöst också? 

En rekordsommar är över. Snittet på antal deltagande par stannade på 15,9, vilket är ungefär 3 par mer per spelkväll 

än de senaste åren. Tack alla som ställt upp så troget hela sommaren! 

Sommarligan vanns av Dag Josefesson och andraplatsen delades av Åse Salwin och Göran Söderkvist. GRATTIS! 

Nu hoppas vi att deltagandet fortsatt kommer att vara högt under höstsäsongen. 

Vi behöver också tänka på framtiden och därför är det viktigt att vi kan genomföra en nybörjarkurs. Vi saknar 

fortfarande några anmälningar för att den ska bli av. Tänk till, har du inte någon som är intresserad av att gå 

kursen? 

  

Bridgefest lördagen den 14 oktober 

Lördagen den 14 oktober blir det bridgelördag. Barometer på eftermiddagen och fest på kvällen. Boka redan nu in 

det i din kalender så att du inte missar det. 

 

Nybörjarkurs till hösten 

Den 26 september har vi som ambition att starta en nybörjarkurs. Kursen kommer att gå på tisdagskvällar över ca 

12 veckor. Kursavgift är 400 kr, inkluderande kursmaterial och fika. Har du släkt, vänner, bekanta eller 

arbetskamrater som du tror skulle gilla det här med bridge, gör då lite aktiv reklam. Anmälningar kan göras redan 

nu till Janne eller Kjell. Bifogat medlemsbrevet finns en affisch som du gärna får sätta upp på lämpligt ställe. 

Vi har också lagt ut en nyhet på Facebook om nybörjarkursen, dela gärna den om du är aktiv på Facebook. Bjud in 

dina vänner till vårt evenemang. 

 

Allsvenskan 

I allsvenskan division 3 har det första av tre sammandrag spelats. I klubbens lag spelar Peter Wester, Jan Holm, 

Erik Franzén, Jörgen Claesson, Mattias Lindgren och Magnus Melin. Det blev en bra start med två oavgjorda 

matcher och en storseger, vilket resulterade i en andra plats i tabellen. Andra omgången spelas den 23 september. 

Här hittar du resultaten 

 

DM-lag kval 

Vi vill redan nu göra reklam för DM-lag kval. Avsikten är att spela en kvalgrupp i Hedemora varannan onsdag med 

start den 11 oktober. Vi måste vara minst 4 lag för att kunna få till en kvalgrupp, men vi ser gärna att det blir fler 

lag. Att spela lagspel(fyrmanna) är en lugnare spelform där man spelar matcher om 24 brickor uppdelat på två 

halvlekar. I truppen till varje lag kan man ha 6 spelare (med dispens 7(8)) där fyra spelar matchen. Spelare kan inte 

byta lag under kvalet. I varje match spelas det om silverpoäng. Ni behöver inte aspirera på att spela DM-final, ta 

chansen till att spela ett trevligt spel och att vinna lite silverpoäng. 

 

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 

 

  14-sep Partävling * 

http://www.svenskbridge.se/allsvenskan-2017/div3-tabell
http://www.svenskbridge.se/e107_plugins/clubs/clubs.php


  21-sep Partävling IAF 

  28-sep Partävling * 

  05-okt Simultanbarometer 

  12-okt Partävling * kval BR 

lör 14-okt Bridgelördag baro+fest kl. 15 

  19-okt Partävling * 

  26-okt Partävling * 

  02-nov Simultanbarometer 

 


