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Vi spelar nästan hela sommaren 

Sommarsäsongen är i full gång. Vi har redan spelat tre av tolv deltävlingar i sommarligan och just nu leder 

makarna Melin. Vi avslutade vårsäsongen med en bridgelördag med barometer och middag den 7 maj. I vårligan 

delades segern av Love och Lambert. Nu blir det spel varje torsdag under sommaren, utom de två veckorna runt 

månadsskiftet juli/augusti, då många av oss är på plats vid Bridgefestivalen i Örebro. Vi får alldeles säkert hålla 

tummarna för deltagare från klubben i någon eller några SM-finaler. Se nu till att hålla bridgeformen på topp 

genom att komma ner på klubben och spela på sommartorsdagarna. 

 

Färdigspelat i Svenska Cupen 

Hedemoralaget med Peter-Janne-Björn-Frasse-Staffan förlorade matchen, mot Ludvika FC, i fjärde omgången av 

Svenska cupen och är därmed utslagna. 

 

Nybörjarkurs startar i september 

Vi kommer att starta en nybörjarkurs i september. Om du känner personer som kan vara intresserade så kan det 

vara bra att redan nu börja göra lite reklam. Mer information kommer senare. 

 

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. 

 

Sommarsilver lag 

Lagtävlingen Sommarsilver lag startade onsdagen den 11 maj och spelas sedan i 5 spelomgångar 

 varannan onsdag, sista omgången spelas den 6 juli. Sex lag deltar, resultaten hittar du här. 

 

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 

onsd 25-maj Sommarsilver lag 

  26-maj Partävling * 
  02-jun Barometer 

onsd 08-jun Sommarsilver lag 

  09-jun Partävling * 
  16-jun Partävling * 

onsd 22-jun Sommersilver lag 
  23-jun Partävling * 

  30-jun Partävling * 
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