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Slutspurt på höstsäsongen 
 
Helgerna nalkas men än har vi några veckors spel innan det blir dags för julmaten. På torsdag 
avgörs höstligan, där Lambert ser ut att ha en betryggande ledning, men om dom övriga två 
prisplatserna kan vi förvänta oss en spännande strid. Veckorna närmast före jul spelar vi en 
tvåkvällars tävling med julpriser. Sedan har vi barometrar båda torsdagarna i mellandagarna innan 
vårsäsongen öppnar med en simultanbarometer den 10 januari. Därefter är det dags för fest, 
lördagen den 12 januari kör vi en barometer på eftermiddagen, fest på kvällen och givetvis spelar vi 
vårt gemensamma V75-system. 
 
Nybörjarkursen närmar sig slutet 
Tre tillfällen återstår på nybörjarkursen så till jul har vi 14 nyutexaminerade bridgespelare. Efter jul 
kommer vi att ha spel för nybörjarna, och andra intresserade, på tisdagkvällar. Vi kommer att spela i 
barometerform och till en början kommer vi nog bara att hinna med att spela 12 brickor eftersom vi 
kommer att avsluta spelet kl. 21. Spelavgiften blir 40:-/spelare och då får man givetvis både fika 
och en andel i klubbens V75-system. Stort tack till alla som hjälpt till under kursen. 
 
STENA LINE CUP 
Svensk bridge arrangerar en riksomfattande lagtävling under 2013. Den spelas som en 
utslagstävling där en geografisk lottning sker, så att man möter lag i närområdet i dom första 
matcherna. Alla lag är garanterade att få spela minst 2 matcher. Styrelsen tycker att det vore väldigt 
roligt om vi kunde få många lag från klubben till start, detta är en tävling för alla och en bra chans 
att prova på lagspel. Styrelsen har därför beslutat att klubben står för startavgiften (200:-/lag) under 
följande förutsättningar: Laget döps till Hedemora BS, ”lagnamn” och att laget innehåller minst 4 
spelare från klubben (maximalt 8 spelare kan ingå i ett lag). Anmälan till detta måste göras senast 
15 januari och vi kommer att sätta upp en lista på klubben där man kan anmäla lag. 
Mer om STENA Line Cup kan du hitta på nedanstående länk. 
http://www.svenskbridge.se/e107_plugins/stenalinecup/ 
 
 
Klubbtröja 
Om tillräckligt många visar intresse kommer klubben att beställa hem pikétröjor med 
klubbmärket broderat. Priset kommer att ligga runt 200:- och vi kommer att sätta upp  
en lista i lokalen där ni kan skriva upp er om ni är intresserade. 
 
SILVERGRANEN 
Vi arrangerar den 9 februari en silvertävling ingående i dalarallyt. För anmälan kan ni gå in på 
nedanstående länk. Inbjudan bifogas. 
http://www.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.123917 
 
 
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 (Vårens spelprogram bifogas) 

06-dec Partävling * 

13-dec Partävling, julspel I 

20-dec Partävling, julspel II 

27-dec Mellandagsbarometer 

03-jan Mellandagsbarometer 

10-jan Simultanbarometer 

lör 12-jan Trivselbaro+fest 15.00 

17-jan Partävling 

24-jan DM-par kval I 

31-jan DM-par kval II 
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