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Framgångar i allsvenskan – jobb med akustiken i lokalen 

Med en och en halv månad kvar av höstsäsongen kan vi med säkerhet säga att vi kommer att nå långt över årsmålet 

på antalet deltagande par på våra spelkvällar. Snittet nu ligger på 15,4 par. När vi nu glädjande är många som spelar 

blir ljudnivån i lokalen ibland lite hög och störande, Vi kommer därför att göra lite åtgärder som vi hoppas ska 

bättra akustiken i lokalen. I höstligan som kommit drygt halvvägs leder Carl-Johan före Love och Lambert men 

många har fortfarande chansen att ta en prisplats.  

För första gången har klubben ett lag i allsvenskans division 2 då klubbens lag i slutet av oktober efter mycket 

dramatik tog hem seriesegern i division 3 Norra Svealand. 

Den 14 oktober genomförde vi en barometer med fest. Fjorton par kom till start på eftermiddagen och tävlingen 

vanns av Christina och Carl-Johan med hcp. Love och Lambert vann utan hcp. På middagen deltog drygt 30 

personer. 

  

Nybörjarkurs pågår 

Nybörjarkursen har nått lite drygt halvvägs. Tretton deltagare som pluggar intensivt och spelar under ledning av 

Janne, Björn och Kjell samt Evy.  

 

Allsvenskan 

Allsvenskan division 3 har nu färdigspelats. I klubbens lag har Peter Wester, Jan Holm, Erik Franzén, Jörgen 

Claesson, Mattias Lindgren, Magnus Melin och Staffan Jakobsson spelat. Laget gick obesegrat genom serien och 

kunde efter en mycket spännande sista rond passera Fagersta som haft ledningen från första ronden. Här hittar du 

resultaten 

 

 

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 

 

16-nov Partävling * 

23-nov Partävling * 

30-nov Simultanbarometer 

07-dec Partävling * kval BR 

14-dec Partävling * 

21-dec Partävling * 

28-dec Mellandagsbarometer 

04-jan Partävling 

 

http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/clubs/clubs.php?page.5295
http://www.svenskbridge.se/spader/clubs/285
http://www.svenskbridge.se/lag/serie/spader/8767
http://www.svenskbridge.se/lag/serie/spader/8767
http://www.svenskbridge.se/e107_plugins/clubs/clubs.php

