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Hedemora Bridgesällskap   2013-03-08 
 
Bridgevåren – Årsmöte - Simultantävlingar 
 
Mitt i vårsäsongen kan vi konstatera att bridgeintresset håller i sig. På torsdagarna är vi minst 6 
bord och för någon vecka sedan tangerade vi rekordet för en vanlig klubbkväll med 9 bord. Är det 
snart dags att använda Bridgemate nr 10 på en klubbkväll? På tisdagskvällarna är det stadigt 3 bord 
och nu börjar det bli dags för nybörjarna att få lite utmaning från Er mer rutinerade spelare. Så om 
Du har tid så kom ner en tisdag 18.30, det går bra att komma ner utan partner. 
 
Tisdagsspel för nybörjare och andra intresserade 
Tisdagkvällar: Spel i barometerform, vi hinner med att spela ca 12-15 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. Du kan komma ner utan att ha en partner vi fixar det i lokalen.  
*** Inget nybörjarspel den 19 mars *** 
 
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” och Hedemora 
”Mixed” besegrade Hedemora ”Utsocknes”. Vilket innebär att Evas knektar och Mixed står över 
nästa omgång medan Future och Utsocknes möts under mars månad. 
 
ÅRSMÖTE torsdagen den 14 mars kl. 17.30 
Varmt välkomna till klubbens årsmöte. Kallelse och handlingar bifogas. 
 
Simultanbarometrar både 19 och 23 mars 
Vecka 12 anordnar Svensk Bridge en specialvecka med simultantävlingar måndag, tisdag, onsdag 
och torsdag. Tidigare år när detta arrangemang körts har det varit över 500 par per kväll som ställt 
upp, med en toppnotering på över 900 par. Vi väljer att anordna heat både på tisdagskvällen och 
torsdagskvällen. Varmt välkomna 
 
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  
 

Tis 12-mar Nybörjarbarometer 

Tor 14-mar Partävling 

Tis 19-mar Simultanbarometer 

Tor 21-mar Simultanbarometer 

Tis 26-mar Nybörjarbarometer 

ons 27-mar Partävling 

Tis 02-apr Nybörjarbarometer 

Tor 04-apr Partävling 

Tis 09-apr Nybörjarbarometer 



Tor 11-apr Simultanbarometer 

Tis 16-apr Nybörjarbarometer 

Tor 18-apr Partävling 

Tis 23-apr Nybörjarbarometer 

Tor 25-apr Partävling 

lör 27-apr Trivselbarometer+V75+fest 15.00 
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