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MEDALJREGN - DM-medaljer till klubben 

Sju veckor in i det nya spelåret kan vi konstatera att vi fortfarande har en mycket god tillströmning till våra 

spelkvällar. Snittet ligger på över 16 par per spelkväll. På tisdagskvällarna har vi träningsspel för höstens nybörjare. 

Där har vi de senaste veckorna haft 4 bord som spelat 12 brickor. 

Den här tiden på året är det många DM-finaler som går av stapeln och klubbens deltagare har presterat mycket bra. 

Seger till Jörgen Claesson i DM individuellt och helgen efter gick segern i DM veteraner till Peter Wester och Jan 

Holm. I DM-veteran blev det även silver för Erik Franzén och brons till Love Häggkvist. 

Den 3 februari arrangerade vi den sjätte upplagan av vår årliga silvertävling Silvergranen. Tävlingen var länge 

fulltecknad men efter några sena avhopp kom 22 par till start. Tävlingen, under ypperlig tävlingsledning av Björn 

Holm, vanns av Noraparet Mats Öberg och Karl-Gustaf Larsson. 

 

DM individuellt  

Den 20 januari spelades DM individuellt i Falun. Guldet gick till Jörgen Claesson. Resultatet hittar du här. 

 

DM-veteraner  

Den 27 januari spelades DM-par veteran i Hedemora. Guld, silver och brons till Hedemora BS. Resultatet hittar du 

här. 

 

Svenska cupen 2018 

Tre lag från klubben deltar och första omgången har spelats. 

Love – MelNor 69-64, Sang Frois – WCHF 34-53 

 
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 bifogas detta medlemsbrev och finns tillgängliga i vår lokal. 

 

Bridgelördag den 28 april 

Lördagen den 28 april blir det bridgelördag. Barometerspel på eftermiddagen och middag/fest på kvällen. Gör 

redan nu en notering i din kalender, så att du inte missar tillfället. Mer information kommer senare. 

 

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 

 22-feb Partävling * 

 01-mar Partävling * 

 08-mar Partävling * - årsmöte 17.45 

 15-mar Simultanbarometer 

 22-mar Partävling * 

ons 28-mar Påskbarometer 

 

http://www.svenskbridge.se/tvl/267676
http://www.svenskbridge.se/dalabridgen/tvl/271182
http://www.svenskbridge.se/dalabridgen/tvl/271183/info
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_files/public/1518803392_45_FT71109_rsmtesdokument_2018-03-08.pdf
http://www.svenskbridge.se/e107_plugins/clubs/clubs.php

