Hedemora Bridgesällskap 2018-10-20
Nitton par i torsdags – Kom ihåg anmälan till fest 3 nov och till DM-lag kval
Vi är nu knappt halvvägs in i höstsäsongen och tillströmningen har varit bra med ett toppdeltagande i torsdags med
hela 19 par. I höstligan är fem av tretton deltävlingar spelade och den jämna ligan är det många som har chansen på
slutsegern. På torsdag spelar vi andra deltävlingen i kvalet till Bruksringen-2019 (Tävlingen mellan 8 klubbar där
varje klubb deltar med 3 par). Lördagen den 3 november är det dags för höstens bridgelördag, med
eftermiddagsbarometer och fest på kvällen.
Spel för mindre rutinerade – Inget spel den 23 oktober
Vi har fått lite avhopp från detta spel, vilket innebär att vi inte spelar den 23 oktober. Den 30 oktober kör vi igen
och då startar vi 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
För första gången har klubben ett lag i division 2. De två första omgångarna är nu spelade och laget ligger på
elfteplats men med chans att avancera och klara sig kvar i division 2, Den sista omgången spelas i Örebro 27-28
oktober. I laget spelar: Jan Holm, Peter Wester, Magnus Melin, Mattias Lindgren, Erik Franzén, Jörgen Claesson,
Stefan Ekman. Löpande resultat hittar du här.
Bridgefest den 3 november
Lördag den 3 november är det dags för ännu en Bridgelördag. Det blir barometerspel kl. 15 och sen fortsätter vi
runt kl. 19 med middag och fest. Givetvis är du välkommen att ta med din respektive med på middagen. Anmälan
till spelet kan du göra här. Anmälan går också att göra till fest och spel på klubben eller till Janne senast den 1
november.
DM-lag kval
Dags att anmäla sig till DM-lag kval. Det kommer att spelas en kvalgrupp i Hedemora. Förmodligen med fyra lag
och tre speltillfällen (8/11, 22/11, 6/12). Varje lag kan bestå av 4-8 spelare. Vi tar emot anmälan på klubben fram
till 25 oktober.
Övriga distriktstävlingar (länk till information och anmälan)
Dalahelgen 9-11 november
DM-mixed 24 november
DM lagbarometer 1 december
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
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

