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Nu börjar bridgevåren 

Vi har fortfarande har en mycket god tillströmning till våra spelkvällar. Snittet ligger högre än vid samma tidpunkt 

ifjol. På tisdagskvällarna fortsätter vi med träningsspel för höstens nybörjare. Där har vi de senaste veckorna haft 3 

bord som spelat 12 brickor. Veckan före påsk blir det en påskbarometer på onsdagen och inget spel på torsdagen. 

 

Bruksringen 

Lördagen den 17 mars spelades Bruksringen i Ludvika. Vår klubb representerades av Frasse-Jörgen som kom på 

tredje plats, Kati och Kjell som blev femma och Peter-Janne som blev åtta i det 24 par starka startfältet. I 

lagtävlingen blev Hedemora tvåa efter Ludvika som vann tämligen överlägset. Resultat 

 

Svenska cupen 2018 

Tre lag från klubben deltar och nu har andra omgången spelats. 

WCHF – Love 97-54, Il Pejoma – MelNor 73-48 

 
Årsmötet  

Klubbens årsmöte hölls den 8 mars. Deltagandet var lågt och det blev omval på samtliga poster. 

 

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. Anmälan till spelet kan du göra här. Mer 

information kommer senare. 

 

Lokalen 

Styrelsen har träffat den nya hyresvärden och framfört önskemål om förbättringar av lokalen. De akuta problem vi 

påtalade har nu åtgärdats (el, värme mm) och nu inväntar vi förslag kring toalett(er), ventilation och 

handikappanpassning. 

 

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-mar Partävling * 

ons 28-mar Påskbarometer 

 05-apr Partävling * 

 12-apr Partävling * 

 19-apr Partävling * 

 26-apr Barometer 

lör 28-apr Bridgelördag+fest kl. 15 

 03-maj Partävling 

 

http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.276031
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.276013
http://www.svenskbridge.se/e107_plugins/clubs/clubs.php

