
 

VÄL MÖTT vid bridgeborden  

 

      
Hedemora Bridgesällskap   2015-05-30 

 
Full fart på sommarsäsongen 

Femton par till spel i torsdags är givetvis bra, men vi har plats för fler så välkommen ner till spelet. Vi spelar alla 

torsdagar utom 23 & 30 juli i sommar. Måndag 1 juni spelar vi en trivselbarometer över 18 brickor och blir 

uppslutningen god till det spelet kan det bli ytterligare nåt tillfälle under sommaren. 

 

Sommarsilver lag 

Sommarsilver lag samlade tyvärr bara fem lag till årets spel. I ledningen efter 2(av5) omgångar hittar vi Lamberts 

lirare. Du kan följa resultatet på denna länk.. 

 

Spel för mindre rutinerade 

Måndag 1 juni kl. 18.30 spelar vi en 18 brickors barometer. Alla är hjärtligt välkomna. 

 

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 match i fjärde omgången den 10 juni. 

 

Bridgefestival – SM-finaler 2015 

24 juli till 2 augusti arrangeras Bridgefestivalen i Örebro, I samband med festivalen spelas ett antal SM-finaler och 

vår klubb är välrepresenterad med hela 7 spelare i SM-finaler. Love Häggkvist tillsammans med Frasse inleder med 

deltagande i SM-veteraner 24-25/7. Sedan spelar Evy Westlund och Birgitta Spjut damfinal 26-27/7. I SM-par open 

har vi två par till start Peter Wester-Jan Holm samt Christina & Carl-Johan Melin, den finalen startar den 31 juli. Vi 

önskar våra deltagare lycka till. 

 

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 

 

Spelprogram de närmsta veckorna 

 

 Mån 01-jun Trivselbarometer, 18 brickor 

04-jun Partävling* 

11-jun Partävling* 

18-jun Partävling* 

25-jun Barometer 

02-jul Partävling* 

09-jul Partävling* 

16-jul Partävling* 

23-jul Inget spel 

30-jul Inget spel 

06-aug Partävling* 

13-aug Partävling* 

20-aug Partävling* 

27-aug Barometer 

http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/league/division.php?action=view&id=7058
http://www.svenskbridge.se/e107_plugins/clubs/clubs.php

