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En fantastisk vårsäsong närmar sig slutet 

Vi har verkligen haft bra snurr på verksamheten under vårsäsongen. Några siffror som bekräftar detta: 15,3 par i 

snitt på torsdagsspelet, vid 14 av 15 tillfällen har vi varit minst 7 bord, de extra trivselbarometrarna har snittat på 4 

bord och vi har lagt över 3000 brickor sedan nyår. Nu väntar upplösningen i vårligan där Lambert och Love skaffat 

ett litet grepp, men både Evy Westlund och Bengt Södergren kan spurta förbi i sista deltävlingen på torsdag. Vi kör 

också en söndagssimultan i slutet på vårsäsongen (24/4). Sedan avslutar vi vårsäsongen med en Gröna hissen 

barometer torsdagen den 28 april. 

Under våren har det också varit goda prestationer i DM-finaler. Guld till Frasse i DM-individuellt, Silver till 

Christina och Carl-Johan i DM-max ruternål, fjärdeplats för Frasse och Janne P i DM-veteran samt en fjärdeplats i 

DM-lag till Peter-Frasse-Janne H-Björn. 

I skarven mellan vår och sommarsäsong passar vi på att ha en fest den 7 maj, missa inte den. 

Under sommaren fortsätter vi att spela partävling varje torsdag utom sista torsdagen i juli och den första i augusti, 

detta med anledning av att så många befinner sig i på Bridgefestivalen i Örebro under dessa veckor. Dessutom blir 

det lagspel fem onsdagar under maj-juli, då vi spelar ”Sommarsilver lag” för femte året. 

 

Hedemora Bridgesällskap nu på Facebook 

Vi har nu skapat en Facebookgrupp ”Hedemora bridgesällskap” där vi kommer att lägga ut  

en del nyheter. Om du finns på Facebook anslut dig då till gruppen. Om du behöver hjälp  

fråga Björn eller Janne. 

 

Simultanbarometer söndag 24 april kl. 15.30 

Den 24 april kör vi en simultanbarometer. Välkomna 

 

Bridgelördag 7 maj 

 
 

 



Sommarsilver lag 

Lagtävlingen Sommarsilver lag startar onsdagen den 11 maj och spelas sedan i 5 spelomgångar varannan onsdag, 

sista omgången spelas den 6 juli. Just nu är fem lag anmälda och vi vill ha ett sjätte lag. Följande lag är anmälda: 

Namnlösa, Björn-Janne H-Peter-Frasse 

HerMelin, Carl-Johan – Christina – Kati – Kjell 

Lamberts Lirare, Lambert-Love-Kaj-Bengt-Fesse 

Folkare Ulf, Ulf S - Lars W - Göran W - Sven-Olof - Dag - Ann-Marie 

Fagersta, Joel-Åke-Dan-Thomas-Stefan 

Man får använda hur många spelare som helst i laget, dock högst sex i en match. Anmälan till Janne senast 28 april. 

Först till kvarn…. 

 

 

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 

 

  21-apr Partävling * 

sönd 24-apr Simultanbarometer (15.30) 

  28-apr Barometer GH 

  05-maj Partävling * 

lörd 07-maj Barometer (15.00) 

Onsd 11-maj Sommarsilver lag 

  12-maj Partävling * 

  19-maj Partävling * 

Onsd 25-maj Sommarsilver lag 

  26-maj Partävling * 

  02-jun Barometer 

Onsd 08-jun Sommarsilver lag 

  09-jun Partävling * 

 

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

