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December – slutspurten på ett roligt bridgeår 

Fyra tävlingar återstår och vi är inne i slutspurten av klubbens bästa år på flera decennier. Håller vi i deltagandet på 

torsdagsspelet kan vi komma över 15,5 par i snitt per speltillfälle, vilket kändes som en overklig siffra för 5-10 år 

sedan.  

På torsdag avgörs vilka tre par som får representera klubben i Bruksringen som spelas under våren. Janne, Peter 

och Carl-Johan ligger mycket bra till men sen är det öppet. Kommande tre veckor ska höstligan avgöras, där leder 

Carl-Johan men ett tiotal spelare har fortfarande chansen till pallplaceringar.  

Placeringen av helgdagar gör att vi kan spela torsdagar i mellandagarna. Båda dessa veckor är ni välkomna på 

barometer. 

  

Nybörjarkurs pågår 

Nybörjarkursen kommer att avslutas i december. Samtliga tretton deltagare finns fortfarande kvar och spelar under 

ledning av Janne, Björn, Kjell och Evy.  

 

Spela Svenska Cupen 2018 – klubben bjuder på startavgiften 

Styrelsen har beslutat att betala startavgiften (400/500:-) för lag som anmäler sig till Svenska cupen 2018. 

Förutsättningen är att minst 4 klubbmedlemmar finns i laguppställningen. Anmälan sker här, och ni sköter själva 

anmälan och betalning till Bridgeförbundet, och begär därefter ersättning från kassören (Carl-Johan). Observera att 

den som anmäler laget måste ha en e-post som den håller koll på och ett mobiltelefonnummer. Laget namnges 

enligt principen ”Hedemora BS xxx”, där ni byter ut xxx mot det namn ni vill ge laget. Alla lag är garanterade att få 

spela minst 2 matcher, Går laget vidare efter de inledande omgångarna betalat laget själv kommande avgifter ( 

200:-/match). 

Ta chansen att vinna mästarpoäng i guld, det räcker att vinna en match. 

 

Våren 2018 

Bifogat finns spelprogrammet för våren 2018. Ni kan redan nu markera aprilhelgerna 14, 28/4, då vi vid någon av 

helgerna kommer att arrangera bridgelördag med fest. Vi har dock inte besluta när än, då vi inväntar datum för 

Bruksringen.  

 

DM-veteraner  

Den 27 januari spelas DM-par veteran i Hedemora. Anmälan mm när distriktet lagt upp tävlingen på Internet. 

 

Silvergranen 

Vår årliga silvertävling Silvergranen spelas den 3 februari. Bifogat finner ni inbjudan och ni anmäler er här. Se till 

att anmäla Er i tid, de senaste åren har tävlingen blivit övertecknad flera veckor i förväg. 

 

Lokalen 

Vi jobbar med att förbättra akustiken i lokalen. Några åtgärder är redan genomförda och ytterligare åtgärder 

kommer före jul. Vi vill gärna ha synpunkter från er som spelar, har det blivit bättre med ljudnivån? 

 

Hedemora Bridgesällskap nu på Facebook 

Vi har en Facebookgrupp ”Hedemora bridgesällskap” där vi lägger 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 

 

http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/clubs/clubs.php?page.5295
http://www.svenskbridge.se/svenska-cupen-2018/info
http://www.svenskbridge.se/svenska-cupen-2018/entry/add
http://www.svenskbridge.se/spader/clubs/285
http://www.svenskbridge.se/e107_plugins/clubs/clubs.php


Spelprogram de närmsta veckorna 

 

07-dec Partävling * kval BR 

14-dec Partävling * 

21-dec Partävling * 

28-dec Mellandagsbarometer 

04-jan Mellandagsbarometer 

 


