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Snart dags för jubileumsfest 
Den 11 april är det dags för årets stora händelse på klubben, 70-års jubiléet. Hittills under våren ligger vi glädjande 

nog på ett snitt på 14 par på våra torsdagskvällar, se nu till att hålla i hela året så kan vi fortsätta slå rekord. 

 

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 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 trerätters middag, kaffe och tårta, samt ett och annat upptåg. Givetvis 

får man ta med sig make/maka/sambo/kamrat på festen. Det kommer att finnas möjlighet att  

köpa vin och öl till självkostnadspris i festlokalen, men det är OK att du tar med dig egen dryck. 

Björn kommer att finnas till hands för transporter från Grådö till Hedemora centrum, transporter ut till Grådö är vi 

tacksamma om ni ordnar själva, det finns gott om parkeringsplatser att lämna bil på. (behöver ni ändå hjälp med 

transport till Grådö, så hör av er till Janne eller Björn) 

Festbiljetten kostar 150 kr/person. Anmälan i klubblokalen eller till Janne eller Kjell senast den 5 april.  

Vi är tacksamma om ni som anmält Er till festen betalar in avgiften på vårt bankgiro 171-6109 senast den 8 april, 

märk betalningen med ”HBS70 ert namn”. Detta för att minska kontanthanteringen i festlokalen. 

 

Spel för mindre rutinerade 

Vi gör ett litet uppehåll i spelet för mindre rutinerade. Nästa speltillfälle blir den 15 april och då sträcker vi ut 

speltiden med 15 minuter, dvs spelet slutar senast 21.15. 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. Hedemora BS Kjell blev utslagna i den andra omgången medan 

Hedemora BS Shen an Calhar spelar vidare trots en knapp förlust i andra omgången. 

 

 

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://www.svenskbridge.se/e107_plugins/clubs/clubs.php


 

Spelprogram de närmsta veckorna 

 

on 01-apr Påskbarometer 

09-apr Partävling* 

lör 11-apr 70-års jubileum 

on 15-apr Trivselspel för mindre rutinerade 

16-apr Partävling* 

23-apr Partävling* 

on 29-apr Barometer GH 

07-maj Simultanbarometer 

 

 

 

VÄL MÖTT vid bridgeborden  


