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Januari med mycket spel avklarad 

Så har klarat oss igenom den intensiva januarimånaden. Förutom våra vanliga spelkvällar har vi arrangerat 

Silvergranen och veteranDM-finalen på ett mycket bra sätt. Silvergranen som för andra året var övertecknad hade 

samlat 24 par till start. Segern gick till förre Hedemoraspelaren Jonas Engström i par med Daniel Sivelind.  

Vi tar februarimånaden för lite andhämtning sedan trycker vi gaspedalen i botten i mars. Vi inleder marsmånaden 

med en bridgelördag den 4 mars, med eftermiddagsbarometer och fest på kvällen. Den 16 mars är det dags för 

årsmöte, missa inte det, Sedan startar vi en serie om fyra trivselbarometrar, som går varannan vecka med start den 8 

mars. Till sist lite kuriosa, sedan vi köpte brickläggningsmaskinen har vi nu lagt över 10000 brickor. 

  

Bridgelördag 4 mars 

Vi genomför en bridgelördag den 4 mars. Det blir barometer kl. 15 och sedan fest från ca. kl.19. Mer info finns i 

bilaga. 

 

Årsmöte torsdagen den 16 mars 

Ordinarie årsmöte hålls torsdagen den 16 mars kl. 17.45. Kallelse/Dagordning och övriga årsmöteshandlingar finns 

bilagt. 

 

Trivselbarometrar 

Under mars/april kommer vi att spela fyra trivselbarometrar med partnergaranti. Tävlingarna omfattar 18 brickor 

och kommer att gå i ett lite lägre tempo. Tävlingsdatumen är 8/3, 22/3, 5/4 samt 19/4. Tävlingen innehåller också 

ett sammanlagt moment där vårens trivsellirare utses. Mer info i bilaga. 

 

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 
 

  16-feb Partävling* 

  23-feb Partävling* 

  02-mar Simultanbarometer 

lör 04-mar Barometer (15.00) 

ons 08-mar Trivselbarometer - partnergaranti 

  09-mar Partävling* 

  16-mar Partävling* 

ons 22-mar Trivselbarometer - partnergaranti 

  23-mar Partävling* 
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