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Hej alla bridgespelare! 

Hoppas att Ni alla har det bra och att ni som vi ser fram mot alla 

sommarens aktiviteter med besök hos och/eller av släkt och vänner 

och att de kan genomföras som innan pandemin! Men ni glömmer 

väl inte bort att ni även kan spela bridge hela sommaren! 

Vi har inom klubben samlat alla tävlingsledare och framför allt 

planerat upp sommarens spel och vi lyckas täcka alla måndagar, 

tisdagar och torsdagar! Vi kommer att alternera och det innebär att 

det inte är någon TL som har sin kväll utan alla kan dyka upp alla 

spelkvällar! 

Vi har gjort en liten ändring för de som spelar på måndagarna och 

det är att efter 1 juni ska det gemensamma handikappet vara minst 

60! Det innebär att den spelare som precis börjar komma ner under 

30 kan spela med någon som är minst lika mycket eller mer över 30. 

Vi hoppas att detta är bra för alla! Denna regel gäller tills vidare! 

Under de fyra torsdagarna i juli kommer vi att spela Kalmarsunds 

BK:s Cup! Den spelades inte 2019 och 2020 på grund av pandemin. 

Cupen är en partävling med scratch-beräkning och det är de tre bästa 

resultaten av de 4 torsdagarna som räknas. Det är ok att ha en 

ersättare i paret under en av de tävlingar som räknas bara inte hen 

har spelat med någon annan. 

Under hösten hoppas vi kunna starta någon form av seriespel för lag 

i klubbens regi. Blir vi tillräckligt många lag spelar vi i olika divisioner 

och efter en termins spel blir det upp- och ner-flyttning av några lag. 

Vi återkommer med anmälan och regler när vi närmar oss hösten. 

Måndagsgruppen provade på lite lagspel förra måndagen och 

kommer att göra det även nu på måndag! 

Det kommer att starta en Nybörjarkurs i Bridge under hösten och det 

går redan nu att anmäla sig till Anette Styrlin. Bifogat finns en 

inbjudan som Du gärna kan skicka vidare till intresserade! 

Vi ses vid de sommar-gröna borden! 

Kalmarsunds BK genom Peter Alm, ordf. 


