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Vinnare i sommarligan – K.Nordin eller K.Nordin? 

Två speltillfällen kvar av sommarsäsongen och vi har haft lite svårt att locka till bridgebordet när ett svalkande 

dopp känns bättre. En liten uppryckning har vi sett efter uppehållet när sommarvädret varit mer normalt. En 

deltävling återstår i sommarligan innan vi avslutar sommaren med en barometer. Om Kjell och Kati spelar sista 

deltävlingen är dom garanterade etta och två i sommarligan, om det inte blir tjugotre par på torsdag. Ställningen i  

sommarligan just nu med en deltävling kvar. 

Sedan väntar den mörka hösten, en årstid som klippt och skuren för bridge. Spelprogrammet hittar du bifogat till 

detta mail. På tisdagskvällar kommer vi att vidareutbilda nybörjarna från förra hösten, lite senare i höst är alla 

hjärtligt välkomna till dessa tillfällen. 

Den 1 september spelas omgång ett av allsvenskan div 2 och för första gången har vi ett lag i den serien. Håll 

tummarna och följ laget på internet. 

 

Spel för mindre rutinerade med teoripass startar 18 september 

Den 18 september återupptar vi spelet för mindre rutinerade. Vi startar kl. 18.20 med ett tjugo minuters teoripass 

och spelar sedan 12-15(18) brickor i ett lite lägre tempo. Alla är välkomna och vi garanterar att du får spela även 

om du inte har någon partner. Kostnad 40:-/tillfälle inklusive fika med smörgås. 

 

Allsvenskan division 2 

Den 1 september drar det allsvenska spelet igång. För första gången har klubben ett lag i division 2. Första 

omgången går i Västerås och dom som åker dit för att försvara klubbens färger är: Jan Holm, Peter Wester, Magnus 

Melin, Mattias Lindgren, Erik Franzén, Jörgen Claesson, Stefan Ekman och Staffan Jakobsson. Löpande resultat 

hittar du här. 

 

Bridgefestivalen med SM-finaler 

Drygt tio spelare från klubben deltog vid Bridgefestivalen i Örebro. Det blev inga större framgångar men här ser ni 

några av de bättre resultaten samt resultaten för våra SM deltagare. 

 

Datum Tävling # par Plac Par 

31/7 Brons 12 486 7 Peter Wester – Jan Holm 

1/8 Brons 17 368 4 Erik Franzén – Hans Johansson 

 Brons 17 368 13 Jörgen Claesson – Jan Matsson 

 Brons 16 52 9 Barbro Åberg – Bo Åberg 

SM     

28/7 SM veteran par 52 41 Peter Wester – Jan Holm 

3/8 SM par semifinal 168 104 Erik Franzén – Joakim Nilsson 

 SM par semifinal 168 115 Jörgen Claesson – Håkan Gabrielsen 

 

 

Bridgefest den 3 november 

Gör redan nu en markering i din kalender så att du inte missar den bridgefest som går av stapeln den 3 november. 

Mer information kommer senare. 

 

 

 

http://www.svenskbridge.se/festival-2018/nyheter/20387
http://www.svenskbridge.se/festival-2018/nyheter/20445
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/clubs/clubs.php?page.5381
http://www.svenskbridge.se/lag/serie/spader/9541
http://www.svenskbridge.se/lag/serie/spader/9541


 

Hedemora Bridgesällskap nu på Facebook 

Vi har en Facebookgrupp ”Hedemora bridgesällskap” där vi lägger 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 

 

23-aug Partävling * 

30-aug Barometer 

06-sep Partävling * 

13-sep Partävling * 

20-sep Simultanbarometer 

27-sep Partävling *, kval BR 

04-okt Partävling * 

11-okt Partävling * 

18-okt Simultanbarometer 

25-okt Partävling *, kval BR 

01-nov Partävling * 

08-nov Partävling * 

15-nov Simultanbarometer 

22-nov Partävling * 

29-nov Partävling *, kval BR 

06-dec Partävling * 

13-dec Partävling *, simultan 

20-dec Partävling * 

27-dec Mellandagsbarometer 

03-jan Mellandagsbarometer 

* ingår i höstligan 

 

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

