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Jul och nyår nalkas, slutspurt på höstsäsongen 

Det är full fart på spelet och allt tyder på att vi även i år kommer att öka antalet par som spelat på våra 

klubbkvällar. I höstligan ser det ut att bli en tvekamp mellan Peter och Lambert med en deltävling kvar. Närmast 

står en partävling och en tvåkvällars jultävling på agendan och sedan blir det en mellandagsbarometer mellan jul 

och nyår. Sedan väntar en januarimånad där vi arrangerar två silvertävlingar. Först Silvergranen den 14 januari och 

sedan står vi som arrangör för DM veteraner två veckor senare. 

 

DM lag kval (fyrmanna) i Hedemora 

Fyra lag till start i DM-lag kvalet i Hedemora. Efter fyra (av sex) spelade omgångar leder lag WCHF (Peter, Janne, 

Eva, Frasse, Jörgen) klart. Ett eller två lag kommer att få spela final i Leksand 11-12/2 2017. Resultat och 

spelprogram 

 

SILVERGRANEN 14 januari 

För femte året i rad arrangerar vi Silvergranen. Tävlingen går av stapeln den 14 januari. Om du vill spela se till att 

anmäla dig i tid, då tvälingen varit fulltecknad de senaste två åren. Inbjudan & anmälan 

 

Björn licensierad tävlingsledare 

Björn Holm har genomgått tävlingsledarutbildning och klarat provet. GRATTIS! Det innebär att klubben nu har två 

tävlingsledare som får döma på silvertävlingsnivå, nämligen Björn och Janne. 

 

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. 

 

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 

  08-dec Partävling* 

  15-dec Julspel 1:2 

ons 21-dec Julspel 2:2 

  29-dec Mellandagsbarometer 

ons 04-jan Partävling 

  12-jan Partävling 

lör 14-jan Silvergranen 
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