Hedemora Bridgesällskap 2018-12-15
Vilken fantastisk bridgehöst – Dags för årets sista tävlingar
Det är roligt att se att det är många som vill spela bridge på vår klubb. Sedan början på november har vi haft ett
snitt på nio bord per spelkväll och det toppades i torsdags med tio bord till spel på simultantävlingen. Närmast har
vi nu en partävling (20/12) som avslutar höstligan. Där har Sten Unnerud ledningen men det finns fortfarande en
handfull spelare som har chansen att komma ifatt. Sedan följer barometerspel i mellandagarna, med spel 27 december och 3 januari. Hjärtligt välkomna till bords!
Ny hemsida
Vi har nu lagt upp klubbens nya hemsida på Bridgeförbundets sajt. Vi strävar efter att hålla den så aktuell som
möjligt. Du hittar den här.
Från årsskiftet kommer ingen uppdatering av vår gamla hemsida att göras.
Kval Bruksringen
Klubbkvalet till Bruksringen 2019 är färdigspelat. Kvalet vanns av makarna Nordin och dom får ytterligare två par
med sig till Eskilstuna i maj för att försvara klubbens färger. Kvalresultat
DM-lag kval
Kvalgruppen i Hedemora är färdigspelad. Segern gick till gästerna i lag PJO. Med till finalen avancerar också lag
WCHF+ (Peter, Janne, Frasse och Jörgen). Resultat
Spelprogram våren 2019
Spelprogrammet för våren 2019 är nu klart. Inga stora nyheter, men prissumman i vårserien höjs och det blir fyra
priser med ett förstapris på 300 kronor. Spelprogrammet hittar du här och det finns också som bifogad fil.
Silvergranen
Lördag den 2 februari spelas vår silvertävling för sjunde året i rad. Tävlingen har de senaste tre åren varit fullteckad
långt före speldagen, så ta chansen att anmäla dig nu. Inbjudan hittar du här och som bifogad fil.
DM veteran
Lördagen den 26 januari spelas DM för veteraner i Hedemora. Regerande mästare är Peter och Janne. Ta chansen
att spela DM på hemmaplan. Klubben bjuder på halva startavgiften (100 kr). Inbjudan/anmälan hittar du här.
Övriga distriktstävlingar (länk till information och anmälan)
19 januari DM individuellt
16 februari DM par max ruternål
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
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