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GOD JUL och Gott Nytt Bridgeår 
Tre spelkvällar återstår innan vi kan summera bridgeåret 2014 men vi kan redan nu konstatera att vi haft ett mycket 

bra år. Deltagandet på våra spelkvällar har varit högt, vi har genomfört en bridgekurs med 18 deltagare och det 

tisdagsspel som vi nyligen startat har haft fyra bord per tillfälle. Höstligan blev riktigt spännande och avgjordes 

först i sista deltävlingen. Samtliga priser hamnade hos våra gäster från Säter, segern gick till sist till Åse Salwin 

före Joakim Nilsson och Erik Franzén. Ett stort grattis till pristagarna. 

 

Fortsatt spel på tisdagar för mindre rutinerade 

Vi spelar barometer och startar kl. 18.30 och avslutas senast kl. 21. Tanken är att du ska kunna spela i ett lugnare 

tempo och att du ska kunna få hjälp av de rutinerade spelare som finns på plats. I kaffepausen så har vi antingen en 

kort teorigenomgång eller en öppen frågestund. Du kan komma utan partner, vi fixar så att du får någon att spela 

med. Alla är välkomna att komma ner, nybörjare som rutinerad, men endast budsystem som Modern/Nordisk 

standard är tillåtna. Spelavgiften är 30 kr per spelare. 

 

DM-lag kval 

En kvalgrupp till DM-lag spelas i Hedemora. Endast en omgång återstår och du kan se den aktuella ställningen på 

nedanstående länk: 

http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/league/division.php?action=view&id=6371 

 

Svenska cupen 2015 

Det är dags att anmäla lag till Svenska cupen 2015. Klubben har beslutat att stå för 200 kr per anmält lag som 

uppfyller följande förutsättningar: Minst fyra lagmedlemmar tillhör vår klubb, lagkaptenen tillhör vår klubb samt 

att lagets namn ser ut på följande sätt Hedemora BS lagnamn. Anmälan sker senast 16 januari på nedanstående 

länk, behöver du hjälp med anmälan kontaktar du Janne. 

http://www.svenskbridge.se/svenska-cupen-2015/spader/registrations/signup 

 

Trivselspel och V75 lördagen den 3 januari kl. 15 

Lördagen den 3 januari kl. 15 kommer vi att spela en partävling och kolla på hur vi lyckas med vårt V75-system.  

 

Silvergranen den 17 januari 

Vi arrangerar vår årliga silvertävling lördagen den 17 januari. För anmälan och mer information finns här: 

http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.178224 

 

70-års jubileum den 11 april 

Boka upp lördagen den 11 april. Då blir det spel på eftermiddagen och fest på kvällen. Mer info kommer efter nyår. 

 

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 

http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/league/division.php?action=view&id=6371
http://www.svenskbridge.se/svenska-cupen-2015/spader/registrations/signup
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.178224
http://www.svenskbridge.se/e107_plugins/clubs/clubs.php


 

Spelprogram de närmsta veckorna 

 

16-dec Trivselbridge för mindre rutinerade 

18-dec Julbarometer Gröna hissen 

må 29-dec Mellandagsbarometer 

03-jan Partävling+V75 kl. 15 

08-jan Simultanbarometer 

13-jan Trivselbridge för mindre rutinerade 

15-jan Partävling 

17-jan Silvergranen 

20-jan Trivselbridge för mindre rutinerade 

22-jan Partävling 

 

 

VÄL MÖTT vid bridgeborden  


