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Hedemora Bridgesällskap   2014-02-01 
 
Gott Nytt bridgeår 
Vårsäsongen är i full gång och det är riktigt trevligt att så många kommer till våra spelkvällar. Vi 
har klarat av DM-kvalen (par och lag) och det blir en god representation från klubben när finalerna 
avgörs. Nu vankas vanliga partävlingar några veckor framöver men lördag 1 mars är det dags för 
lite festligheter igen. 
 
DM-lag kval 
DM-lag kvalet för södra Dalarna är avslutad, och finalen går 15-16 februari i Leksand. Det blev 
hemmaseger till Björnes Stjärngossar i kvalet. Slutresultatet kan du se här: 
http://www.svenskbridge.se/e107_plugins/league/division.php?id=5614 
 
DM-par kval 
DM-par kvalet i Hedemora vanns av Love och Lambert. De fem första paren går till final i Borlänge 
den 15 mars. Resultatet hittar du här: 
http://www.svenskbridge.se/e107_files/public/1390511432_45_FT0_dm_kval_2014_hedemora_slu
tresultat.pdf 
 
Bridgelördag den 1 mars 
Åter dags för en bridgelördag med barometer, V75-spel och en trerätters middag. Om minst 10 par 
anmäler sig till spelet  kommer vi att spela tävlingen som en vårsilvertävling. Spelet startar kl. 15 
och middag startar ca kl. 19. 
 
Städ och utbildningskväll 
Tisdagen den 25 februari samlas vi för att dels städa igenom lokalen ordentligt samt att vi för en 
grupp på max 5 kommer att köra en utbildning i att hantera Rutersystemet på datorn. Vi sätter upp 
listor på klubben så att ni kan välja om ni vill städa eller utbilda Er. 
 
Silvergranen den 8 februari 
Lördagen den 8 februari är det dags för klubbens silvertävling. Spelet startar kl 10 och håller på till 
ca kl 17. Du är välkommen ner som åskådare om du inte själv deltar. 
 
Årsmöte 
Torsdagen den 20 mars kl. 17.45 är det dags för årsmöte. Mer info kommer senare. 
 
SVERIGELOTTEN 
Vi delar ut Sverigelotter som priser vid våra barometrar. Du kan även köpa 
Sverigelotter på klubben. Gör det och du stöttar klubben. 
 
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 

06-feb Partävling  

lör 08-feb Silvergranen  

13-feb Partävling  



20-feb Partävling  

tis 25-feb Städning & Ruterutbildning  

27-feb Partävling  

lör 01-mar Trivselbarometer+V75+fest kl. 15 

06-mar Simultanbarometer  

 
 
Hela spelprogrammet hittar du här: 
http://www.svenskbridge.se/e107_files/public/1386179349_45_FT50843_spelprogram_vren_2014_
frslag.pdf 
 
 
VÄL MÖTT vid bridgebordenVÄL MÖTT vid bridgebordenVÄL MÖTT vid bridgebordenVÄL MÖTT vid bridgeborden        


