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Vårsäsongen närmar sig sitt slut – Bridgesommaren startar 

Nu återstår bara en barometer av vårsäsongen. Vårligan vanns av Sten Unnerud före Bengt Södergren och med 

makarna Nordin på tredjeplats. Sammanlagt 57 spelare har deltagit i minst en tävling ingående i vårligan.  

Även i den avslutande DM-finalen blev det medalj till klubben då Frasse tillsammans med Joakim Nilsson lyckades 

bärga silvermedaljen. Våren har varit mycket lyckosam i DM-tävlingarna då vi lyckat ta hem 2 guld- och 2 

silvermedaljer. 

Med start den 3 maj kör vi igång sommarsäsongen (spelprogram bifogas). Vi spelar samtliga torsdagar utom den 

första torsdagen i augusti, då många från klubben befinner sig på Bridgefestivalen i Örebro. 

 

Svenska cupen 2018 

Tre lag från klubben deltar och tävlingen är inne i tredje omgången. I den andra omgången slogs lag MelNor ut. I 

tredje omgången står lag WCHF över och tyvärr blev det förlust för lag Love mot ett Folkarelag vilket innebär att 

dom utslagna.  

 

Bridgelördag den 28 april – Anmälan senast 26 april – Inbjudan hittar du här 

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 och till festen 

anmäler du i lokalen eller direkt till Janne 

 

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 

 

26-apr Barometer 

03-maj Partävling * 

10-maj Partävling * 

17-maj Partävling * 

24-maj Simultanbarometer 

31-maj Partävling * 

07-jun Partävling * 

14-jun Barometer 

21-jun Partävling * 

 

http://www.svenskbridge.se/dalabridgen/par-open
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_files/public/1524411364_45_FT71109_festinbjudan_20180428.pdf
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.276013
http://www.svenskbridge.se/e107_plugins/clubs/clubs.php

