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http://www.lommabridgen.se    
    
Lomma i augusti 2017 
 
Bridgevänner! 
 
Även blöta och svala somrar kommer att ta slut. Det är dags att påbörja spelåret 2017 – 2018. Det gör vi som 
vanligt  genom att kalla till årsmöte tisdagen den 29 augusti kl.18.30 på Havsblick (sista sommarbridgekvällen). 
Anmälan till  spelkvällen  gör Du som vanligt till Bo Persson 
Måndagsbridgen börjar  den 4 september  kl. 18.30 och tisdagsbridgen den 5 september kl. 18.30. Torsdagsbridgen 
7 september kl. 18.30 som vanligt. Till måndagsgruppens spelkvällar tar Torsten Åkerman som vanligt anmäl-
ningar, tel. 040-413 409 eller mail torsten.akerman@gmail.com 
Till tisdagsbridgen görs motsvarande anmälan till Bo Persson, tel 046-29 16 34 eller mail 
bo.persson@insatnet.nu 
Torsdagskvällen riktar in sig mot de mest orutinerade och kvällen börjar med  lite repetition följd av en spelkväll 
med 20 brickor.  Föranmälan till Leif Nötesjö på tel: 0413 -190 24 
Jag vill be dem, som  brukade spela varje vecka under föregående säsong, att anmäla eventuellt förhinder första 
spelkvällen. Detta underlättar beställning av kaffe och bullar 
De allra flesta av er har nog en ordinarie partner, och det är kanske dags att kontakta henne/honom. De, som 
behöver hjälp att hitta partner, kan ringa ovannämnda personer avseende respektive spelkväll. Vi gör alltid vårt 
bästa att hitta en lämplig partner åt Dig. 
Du, som spelade med oss föregående säsong, och Du, som sedan tidigare finns i vårt medlemsregister, men har 
tagit en paus, är naturligtvis VÄLKOMMEN  till den nya säsongen. Känner Du någon, som skulle vilja börja spela 
hos oss, så är han/hon också välkommen. Den anda vi har i klubben har lockat ganska många nya spelare de 
senaste åren. 
  Förslag  till spelprogram för den kommande säsongen bifogas, men finns också på klubbens hemsida, 
http://www.lommabridgen.se 
Medlemskap i Bridgeförbundet är ett villkor för att få spela i klubben liksom i andra bridgeklubbar. 
Inbetalningskort följde med senaste numret av Bridgetidningen. Har Du missat detta, kan Du få ett nytt av mig 
eller av Trygve Fahlstedt, tel. 040-414 905.  
 
Hälsningar 
LOMMA BRIDGEKLUBB 
Leif Nötesjö 

  

   
      
Spelprogram hösten 2017   
Lokal:   Havsblick, Lomma      
Spelavgift:   Partävling     -    beslutas på årsmötet 

Utan partner, ring   Torsten Åkerman,      040-413 409 (måndagsbridgen)  

   Bo Persson,                046-291 634 (tisdagsbridgen) 

   Leif  Nötesjö              0413-190 24  (torsdagsbridgen)  
   0BMåndagar kl 18.30  Tisdagar kl. 18.30       Torsdagar kl. 18.30 
                                                
September 4  Partävling m vinpoäng 5 Partävling m vinpoäng                7 Partävling m vinpoäng 
 11  Partävling m vinpoäng 12 Partävling m vinpoäng              14  Partävling m vinpoäng 
 18  Partävling m vinpoäng 19 Partävling KM I                         21  Partävling m vinpoäng 
 25  Månadstävling med priser 26 Månadstävling m priser             28  Månadstävling m priser 
                                                            
Oktober 2  Partävling m vinpoäng 3 Partävling m vinpoäng                  5  Partävling m vinpoäng 
  9  Partävling m vinpoäng 10 Oktobersilver                               12  Partävling m vinpoäng 
 16  Partävling  m vinpoäng 17 Partävling m vinpoämg               19  Partävling m vinpoäng 
       

23 
 Partävling m vinpoäng 24 Partävling m vinpoäng              26  Månadstävling m priser  

 30      Månadstävling m piser 31 Månadstävling m priser                    
                                                            2  Partävling m vinpoäng  
November 6   Partävling m vinpoäng 7 Partävling m vinpoäng                  9  Partävling m vinpoäng  
     

13 
  Partävling m vinpoäng 14 Partävling  KM II                         16 Parävling m vinpoäng 

 20            Partävling m vinpoäng 22     Partävling m vinpoäng                 23  Partävling m vinpoäng 
 27   Månadstävling m priser 28  Månadstävling m priser               30  Månadstävling m priser 
December                                                               
        

4 
   Jultävling m priser 5 Jultävling m priser                        7   Partävling m vinpoäng 

 11    Julavslutning 12 Jultavslutning                              14  Julavslutning 
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