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GOTT NYTT BRIDGEÅR 

 

Bridgeåret 2018 inlett 

Det nya bridgåret har inletts och vi har spelat vid åtta bord de senaste speltillfällena. Vi har också startat upp 

träningsspel för höstens nybörjare på tisdagskvällar. Förutom vanliga klubbaktiviteter står klubben för två större 

arrangemang i närtid. Först spelas Veteran-DM hos oss den 27 januari och helgen efter, den 3 februari, är det dags 

för vår egen silvertävling, Silvergranen. Tävlingen är fulltecknad sedan flera veckor och det innebär att det blir 24 

par till start. Tävlingen som tävlingsleds av Björn startar kl. 10 och det är ett mycket starkt startfält som gör upp om 

segern. 

 

DM-veteraner  

Den 27 januari spelas DM-par veteran i Hedemora. Ta chansen att anmäla dig här. Inbjudan bifogas. 

 

Svenska cupen 2018 

Tre lag från klubben anmält sig och första omgången spelas i februari. 

 
Årsmöte den 8 mars kl. 17.45 

Klubbens årsmöte kommer att hållas den 8 mars kl. 17.45. Boka redan nu in det i kalendern. Styrelsen hoppas på 

god uppslutning. Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga omkring 20 februari. 

 
Lokalen 

Vi jobbar med att förbättra akustiken i lokalen. 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 

 

25-jan Partävling *

27-jan Veteran DM par

01-feb Partävling *

03-feb Silvergranen

08-feb Partävling *

15-feb Simultanbarometer

22-feb Partävling *

01-mar Partävling *  

http://www.svenskbridge.se/dalabridgen/tvl/271183/info
http://www.svenskbridge.se/e107_plugins/clubs/clubs.php

