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Avslutning av vårsäsongen – start på sommarsäsongen 

Vårsäsongen 2015 närmar sig sitt slut och vi avslutar med en grönahissenbarometer onsdag den 29/4. Vi kan se 

tillbaka på en säsong med flera framgångar i DM-tävlingar. Love Häggkvist tog guld tillsammans med Frasse i 

veteran-DM. Dessutom fick Peter och Janne med sig ett silver från DM-par. Klubbspelet har varit riktigt välbesökt 

och vi ligger just nu över vår målsättning om 14 par per spelkväll. Flera av dom som gick nybörjarkurs i höstas har 

gjort sina första besök på ordinarie klubbkväll och klarat sig riktigt bra. Vi har också genomfört vårt 70-års 

jubileum med spel och fest på ett lyckat sätt. Vid jubileet fick Love Häggkvist ta emot utmärkelsen hedersmedlem 

för ett förtjänstfullt arbete i klubben under många år. Som sagt nu avslutar vi vårsäsongen och sedan kastar vi oss in 

i en intensiv och intressant sommarsäsong. 

 

Vårligan 2015 

Segern i vårligan togs hem av Göran Söderkvist före Love Häggkvist och Lambert Johannesson, Grattis till 

pristagarna, nu tar vi sats för sommarligan. 

 

Spel för mindre rutinerade 

Vi kommer att arrangera ytterligare ett par tillfällen för mindre rutinerade innan midsommar. Datum är inte 

bestämda ännu. Men vi kommer att informera om datum via epost och på vår hemsida. 

 

Sommarsilver lag 

Även i år kommer vi att arrangera en lagtävling för södra Dalarna och Västmanland. Just nu har vi 5 anmälda lag: 

Skrivkunniga plus 1: Björn H, Janne H, Peter W, Frasse 

Lamberts lirare: Love, Lambert, Kaj, Fesse 

HerMelin: Carl-Johan, Christina, Kjell N, Kati 

Fagersta: Joel, Dan, Sixten, Thomas… 

Folkare Ulf: Ulf S, Lars W, Göran W, Stig S, Dag J, Ann-Mari J 

Vi tar gärna emot ett lag till, så anmäl gärna ett lag till Janne. Ni får vara hur många spelare som helst i laget dock 

högst 6 st per match. Matcherna kommer att spelas i vår lokal följande datum: 6/5, 20/5, 3/6, 17/6, 1/7  kl 18.30. 
 

 

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 29-apr Barometer Gröna hissen 

07-maj Simultanbarometer 

14-maj Partävling* 

21-maj Partävling* 

28-maj Partävling* 

04-jun Partävling* 

11-jun Partävling* 

18-jun Partävling* 

25-jun Barometer 

 

 

VÄL MÖTT vid bridgeborden  


