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Två månader av jubileumsåret har gått 
Två månader in på året kan vi konstatera att vi har riktigt bra fart på vår verksamhet. På onsdagskvällarna samlar vi 

tre bord till spel för mindre rutinerade och på torsdagarna har vi runt sju bord. Framför oss ligger nu en marsmånad 

med bland annat förbundets simultanvecka, då det blir spel både tisdag och torsdag. Ta chansen att delta i tävlingar 

som kan locka uppåt 1000 deltagande par runt landet. Den 11 april är det sedan dags för årets stora händelse på 

klubben, 70-års jubileet. 

 

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 (max 20 par, 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. 

Anmälan till spelet kan göras på Spader eller i klubblokalen. 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.  

Transport mellan Hedemora och Grådö kommer att ordnas. Preliminärt räknar vi med att  

festbiljetten kommer att kosta 150-200 kr/person. Anmälan i klubblokalen eller till Janne eller Kjell. 

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. 

 

Fortsatt spel för mindre rutinerade på onsdagar 

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. Alla är välkomna, men endast 

budsystem som Modern/Nordisk standard är tillåtna. Spelavgiften är 30 kr per spelare.  

 

Svenska cupen 2015 

Två lag från klubben deltar i årets Svenska cup. Första omgången har spelats med följande resultat: 

Hedemora BS Shen an Calhar – Skevi Team  62-56 

Hedemora BS Kjell – There is no spoon  35-81 

 

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


 

Spelprogram de närmsta veckorna 

 

on 04-mar Trivselspel för mindre rutinerade 

05-mar Simultanbarometer 

on 11-mar Trivselspel för mindre rutinerade 

12-mar Partävling*, årsmöte 

tis 17-mar Partävling* simultan 

on 19-mar Trivselspel för mindre rutinerade 

19-mar Partävling* simultan 

on 25-mar Trivselspel för mindre rutinerade 

26-mar Partävling* 

on 01-apr Påskbarometer 

09-apr Partävling* 

lör 11-apr 70-års jubileum 

 

 

VÄL MÖTT vid bridgeborden  


