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Hedemora Bridgesällskap   2013-02-10 

 
Första månaden 2013 
 
En intensiv första bridgemånad är avklarad. Bridgefest, DM-lag kval avslutning, DM-par kval, 
första matcherna i Stena Line Cup samt vår egen silvertävling ”Silvergranen” är nu avklarade och 
resten av våren går i mer normala gängor. 
 
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(vi har varit precis 3 bord de 
senaste veckorna, men fler är välkomna). Du kan komma ner utan att ha en partner vi fixar det i 
lokalen.  
 
DM-kvalen 
I DM lag vann Hedemora ”Two generations” kvalgruppen och dom spelar DM-final i Leksand 16-
17 februari. DM-kvalet för par samlade 12 par och vanns av Kaj Hjalmarsson och Bengt Södergren. 
Jan och Björn var 2:a och Peter och Eva var 3:a och samtliga dessa spelar final den 16 mars. Kjell 
och Kati får vänta på ett besked om dom får någon av dom sista platserna i finalen. 
 
STENA LINE CUP  
Svensk bridge arrangerar en riksomfattande lagtävling under 2013, totalt deltar 680 lag. Till 
tävlingen har 4 lag från klubben anmält sig. http://www.svenskbridge.se/e107_plugins/stenalinecup/ 
Spelets har inletts och där vann Hedemora ”Evas knektar” över Hedemora ”Future”. Vilket innebär 
att Evas knektar står över nästa omgång medan Future får an ny chans där. Senare i veckan möts de 
andra två Hedemoralagen ”Mixed” och ”Utsocknes”. 
 
SILVERGRANEN – Hedemora BS silvertävling den 9 februari 
Den 9 februari arrangerade vi en silvertävling ingående i dalarallyt. Ett lyckat arrangemang där 
segern gick till rättvikarna Stig Johansson och Sven-Åke Arvendahl. Fullständig resultatlista hittar 
du här: 
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) 

12-feb Nybörjarbarometer 

14-feb Partävling 

19-feb Nybörjarbarometer 

21-feb Partävling 

26-feb Nybörjarbarometer 

28-feb Partävling 

05-mar Nybörjarbarometer 



07-mar Simultanbarometer 

12-mar Nybörjarbarometer 

14-mar Partävling 

tis 19-mar Simultanbarometer 

21-mar Simultanbarometer 
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