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Hedemora Bridgesällskap   2013-01-16 
 
Gott Nytt BridgeÅr 2013 
 
Så var det nya bridgeåret igång och det har startat med bra uppslutning på vårt torsdagsspel. 
Däremot behöver vi lite hjälp för att hålla igång tisdagsspelet för nybörjare och andra mindre 
rutinerade.Vi har också hunnit med att genomföra årets första bridgefest med 25-talet närvarande. 
Härnäst har vi ett DM-kval för par att se fram emot och lördagen den 9 februari är det dags för 
klubben att arrangera sin första silvertävling på 20 år. 
 
Tisdagsspel för nybörjare och andra intresserade 
Tisdagkvällar: Spel i barometerform och till en början kommer vi nog att hinna med att spela ca 12 
brickor eftersom vi avslutar spelet kl. 21. Spelavgiften blir 40:-/spelare och då får man givetvis både 
fika och en andel i klubbens V75-system. Se nu till att vi blir minst 3 bord dom kommande 
veckorna, annars kommer vi inte orka att hålla igång denna aktivitet. 
 
DM-par kval i Hedemora, torsdagarna 24+31 januari 
Tävlingen spelas som barometer över 2 kvällar. Man måste delta vid båda speltillfällena, om någon 
i paret får förhinder andra spelkvällen måste man ordna med en reserv. Startavgift 180:-/spelare (för 
medlemmar i Hedemora BS 120:-/spelare) varav 100:- går till Dalarnas bridgeförbund. Hela 
startavgiften betalas vid första speltillfället. Gärna föranmälan på lista eller via SPADER. 
http://www.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.123969 
 
STENA LINE CUP  
Svensk bridge arrangerar en riksomfattande lagtävling under 2013. Till tävlingen har 4 lag från 
klubben anmält sig. http://www.svenskbridge.se/e107_plugins/stenalinecup/ 
 
SILVERGRANEN – Hedemora BS silvertävling den 9 februari 
Vi arrangerar den 9 februari en silvertävling ingående i dalarallyt. För anmälan kan ni gå in på 
nedanstående länk. Just nu är 12 par anmälda 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) 

17-jan Partävling 

24-jan DM-par kval I 

31-jan DM-par kval II 

07-feb Partävling 

Lör 09-feb Silvergranen 

14-feb Partävling 

21-feb Partävling 

28-feb Partävling 
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