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GOD JUL önskar Hedemora BS 

 

Ett fantastiskt 2017 avslutas – och ett förhoppningsvis lika fantastiskt 2018 inleds. 

Höstligan avslutades i torsdags och för första gången blev det en tredelad seger. Efter tolv deltävlingar lyckades 

Carl-Johan, Lambert och Love få samma slutpoäng. Stort Grattis till segrarna. Nu återstår bara en 

mellandagsbarometer innan vi skriver 2018.  Missa inte den, för Evy och Kjell bjuder på överraskningar. 

2017 var året då vi slog deltagarrekord på våra spelkvällar, tog steget upp i näst högsta divisionen i seriesystemet 

och Janne tilldelades kommunens ledarstipendium. Mycket mer har hänt under året men det sparar vi till 

verksamhetsberättelsen. 

 

Året i siffror 

50 Ordinarie spelkvällar med 15,5 par i snittdeltagande, 4 Trivselbarometrar, 12 Nybörjarkurstillfällen, 5 

spelomgångar i lagspelet ”Sommarsilver”, 24 deltagande par i Silvergranen (Fullbelagt), 1 arrangerat veteran-DM, 

2 bridgelördagar med fest, 6300 lagda brickor. 

 

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. OBS! 

Endast fyra platser kvar till tävlingen, så skynda Er med anmälan. 

 

Svenska cupen 

Klubben bjuder på startavgiften i svenska cupen. Anmäl ditt lag senast den 17 januari. Hittills har 3 lag från 

klubben anmält sig, något lag till borde vi kunna få med. 

 
Lokalen 

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

kommer under julhelgen. 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 

 

Spelprogram de närmsta veckorna 

 

28-dec Mellandagsbarometer 

04-jan Mellandagsbarometer 

11-jan Partävling * 

18-jan Partävling * 

25-jan Partävling * 

27-jan Veteran DM par 

http://www.svenskbridge.se/spader/clubs/285
http://www.svenskbridge.se/e107_plugins/clubs/clubs.php


01-feb Partävling * 

03-feb Silvergranen 

08-feb Partävling * 

15-feb Simultanbarometer 

 

 


