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Bra fart på verksamheten 

Med drygt fyra veckor kvar av vårsäsongen kan vi konstatera att vi fortsätter att ha bra fart på vår verksamhet. 

Snittet för vårt torsdagsspel ligger på 14,7 deltagande par vilket är mycket bra. . Den 4 mars genomförde vi en 

uppskattad bridgelördag med barometer (11 par) och en gemensam middag med drygt 20 deltagare. Med två 

omgångar kvar i vårligan leder makarna Melin, men där blir det en kamp om priserna då tiotalet spelare fortfarande 

har chansen att vinna. Frasse, Jörgen, Peter och Janne beger sig till Uppsala 8-9 april för att spela SM-semifinal för 

lag. Där kommer dom att möta hårt motstånd, då det i motståndarlagen finns gott om landslagsrutin. Resultaten kan 

följas här. 

 

Årsmötet  
Torsdagen den 16 mars hölls klubbens årsmöte. Styrelsen fick en ny ledamot, Evy Westlund, då Sune von Knorring 

frånsagt sig omval. Vi tackar Sune för tiden i styrelsen och hälsar Evy hjärtligt välkommen till styrelsearbetet. I 

övrigt blev det omval rakt över, förutom att Gun Drugge går in som revisor på Evys plats. Vi kan konstatera att vi 

hade ett bra verksamhetsår 2016 och att ekonomin är relativt stark. 

 

Trivselbarometrar 

Under mars/april/maj 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, 5/4, 19/4 samt 3/5. Tävlingen innehåller 

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

 

Sommarsilver lag 

Även detta år försöker vi få till en lagserie. Speldagar är onsdag 10/5, tisdag 23/5, onsdag 7/6, onsdag 21/6, onsdag 

5/7. Fjolårets lagkaptener har haft förtur att anmäla lag och när deras anmälningstid gått ut har vi fyra anmälda lag. 

(Kaptener: C-J Melin, Love Häggkvist, Jan Holm och Joel Forssell) Vi vill ha två lag till, gärna med inslag av Säter 

eller Folkarespelare. Anmäl till Janne senast 20 april. 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 

ons  05-apr Trivselbarometer 

 06-apr Partävling* 

ons 12-apr Påskbarometer 

ons  19-apr Trivselbarometer 

  20-apr Partävling* 

  27-apr Vårbarometer GH 

ons  03-maj Trivselbarometer 

  04-maj Partävling 
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