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Bridgefest den 14 oktober – anmäl lag till DM-lag kvalet 

En månad in i höstsäsongen kan vi konstatera en fortsatt god uppslutning på våra spelkvällar och en nybörjarkurs 

har just startat upp. I oktober är det dags för en bridgefest, missa inte den. Vi vore verkligen tacksamma om ni gör 

ett bästa för att få ihop lag till DM-lag kvalet, vi behöver fyra lag och i dagsläget är endast 2 anmälda. 

  

Bridgefest lördagen den 14 oktober 

Lördagen den 14 oktober blir det bridgelördag. Vi spelar barometer kl. 15 och sedan blir det trerätters middag runt 

kl. 19. Till middagen får du gärna ta med din respektive. Startavgift på barometern 50:-/spelare och middagen 

kostar 100:-/person. Anmälan till spelet kan man göra på nätet eller nere på klubben, Festen anmäler man sig till på 

klubben eller till Janne. 

 

Nybörjarkurs startad 

Den 26 september startade vi en nybörjarkurs. Fjorton deltagare dök upp och nu har dom tisdagskvällarna 

inplanerade för resten av hösten. 

 

Allsvenskan 

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

Franzén, Jörgen Claesson, Mattias Lindgren och Magnus Melin. Sex matcher har spelats och det har blivit två 

storsegrar och fyra oavgjorda matcher. Laget ligger på en andra plats i tabellen. Tredje omgången spelas den 28 

oktober. Här hittar du resultaten 

 

DM-lag kval 

Dags för DM-lag kval i Hedemora. Spelas varannan onsdag med start den 11 oktober. Just nu endast två anmälda 

lag, minst två lag till måste vi ha för att det ska bli spel. 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. 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 
 

  05-okt Simultanbarometer 

ons 11-okt DM-lag kval 

  12-okt Partävling * kval BR 

lör 14-okt Bridgelördag baro+fest kl. 15 

  19-okt Partävling * 

ons 25-okt DM-lag kval 

  26-okt Partävling * 

http://www.svenskbridge.se/allsvenskan-2017/div3-tabell
http://www.svenskbridge.se/lag/serie/spader/9108
http://www.svenskbridge.se/e107_plugins/clubs/clubs.php


  02-nov Simultanbarometer 

ons 08-nov DM-lag kval 

  09-nov Partävling * kval BR 

  16-nov Partävling * 

 


