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Hedemora Bridgesällskap   2013-04-07 
 
Avslut av bridgevåren och start på bridgesommaren 
 
Så återstår det bara 3 veckor av vårsäsongen och vi kan konstatera att vi haft en bra vårsäsong med 
välfyllda spelkvällar. I vårligan återstår två deltävlingar och Love har tagit hand om ledningen och 
nästan säkrat ett av tre priser, om de övriga två prisplatserna är det mycket öppet.  
Vi avslutar vårsäsongen med en ”Bridgelördag” den 27 april då det blir barometer kl. 15 och 
efterföljande fest runt kl 19. Vi kommer då att spela klubbens V75-system som den här gången 
kommer att ligga på ca 6000 rader. 
Sedan kommer sommarsäsongen att starta torsdagen den 2 maj och det blir spel hela sommaren 
utom några veckor runt månadsskiftet juli-augusti. (se bifogat spelprogram) 
 
BRIDGELÖRDAG 27 april 
Den 27 april är det åter dags för ”BRIDGELÖRDAG”. Det blir barometer kl 15, V75 samt en 
efterföljande fest ca. kl. 19. Anmälan på nätet eller i klubblokalen. 
 
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.  
Vi kommer att fortsätta spelet så länge som det är minst 3 bord. 
 
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/ 
Spelet är nu inne i omgång 2 (1A,1B är spelade). Future och Mixed är utslagna och i omgång 2 
möts Eva´s knektar och Utsocknes i ett internt Hedemoramöte. 
 
LAGSERIE sommarsilver startar 15/5 
En lagserie kommer att spelas varannan onsdag med start 15/5. Mer info kommer inom kort. 
 
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 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 

Tor 2-maj Simultanbarometer 

Tis 6-maj Nybörjarbarometer 

Tor 9 maj Partävling 
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