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Jubileumsåret har startat 
Bridgeåret 2015 har rivstartat och vi har redan hunnit med att spela välbesökta klubbtävlingar vid sex tillfällen. Vi 

har också hunnit med att genomföra vår silvertävling ”Silvergranen”. Tävlingen som lockade ett rekordstort 

startfält på 23 par bjöd inte på några hemmaframgångar. Segern gick till Uppsalaparet Ulf Nohrén och Björn 

Alenfalk.  

 

Fortsatt spel 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. I januari spelar vi tisdagskvällar därefter byter vi till 

onsdagskvällar. 

 

DM-lag kval 

DM-lag kvalet i Hedemora har avslutats. Segern gick till ”Shen an Calhar” som spelar final i Leksand i mitten av 

februari. I laget spelar Björn Holm(C), Love Häggkvist, Peter Wester och Jan Holm.  Slutresultat: 

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

 

Svenska cupen 2015 

Två lag från klubben kommer att delta i årets Svenska cup. Spelet startar i februari. 

 

70-års jubileum den 11 april 

Lördagen den 11 april är det dags för klubbens 70-års jubileum. Dagen inleds kl. 13.30 med en  

barometer (priser till samtliga) över 24/26 brickor i vår egen lokal. På kvällen, med start kl.19,  

blir det stor jubileumsfest på Malmgården i Grådö. 

Klubbmedlemmar (även klubbmedlem i par med icke klubbmedlem) har förtur att anmäla sig till  

spelet fram till den 25 februari, därefter öppnar vi upp så att spelare från grannklubbar mm kan  

anmäla sig. Anmälningslista finns uppsatt på klubben. Spelavgiften blir 70 kr/spelare. 

På jubileumsfesten blir det tre rätters middag och säkert en del överraskningar, men här är  

detaljerna inte klara ännu. Givetvis får man ta med sig make/maka/sambo/kamrat på festen. Preliminärt räknar vi 

med att festbiljetten kommer att kosta 150-200 kr/person. 

Styrelsen vill gärna ha hjälp med planering och genomförande av jubiléet. Om du kan tänka dig att hjälpa till hör 

du av dig till Kjell eller Janne. 

 

Årsmöte torsdagen den 12 mars 

Klubbens årsmöte kommer att hållas torsdagen den 12 mars kl. 17.45. Årsmöteshandlingarna finns på denna länk: 

http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?66923.post 

 

 

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://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?66923.post
http://www.svenskbridge.se/e107_plugins/clubs/clubs.php


 

Spelprogram de närmsta veckorna 

 

27-jan Trivselspel för mindre rutinerade 

29-jan Partävling* 

04-feb Trivselspel för mindre rutinerade 

05-feb Simultanbarometer 

11-feb Trivselspel för mindre rutinerade 

12-feb Partävling* 

18-feb Trivselspel för mindre rutinerade 

19-feb Partävling* 

 

 

 

VÄL MÖTT vid bridgeborden  


