
 

 

Vi inbjuder till 2 dagars bridgespel - partävling med 96 brickor 

Tvådagarsbridge   

Lör 19 & sön 20 mars 2016 
 

2.000 kr kontant till vinnarparet 
Resultatet beräknas med handikapp - så alla har chansen 

 
 

Lördag 19 mars 
09.45 – 10.20 Registrering och kaffe 

10.30  Tävlingen startar. 15 brickor spelas. 

12.15  Lunch - rostbiff och potatissallad med 

mineralvatten eller lättöl – serveras i 

bridgelokalen.  

13.00  Vi spelar 18 brickor till.               

15.30  Paus med kaffe och smörgås. 

15.45  Vi spelar 15 brickor till. 

17.40  Beräknad avslutning 
 

 

Söndag 20 mars 
09.30  12 brickor spelas. 

10.45  Kaffepaus 

11.00  Vi spelar 9 brickor till 

12.10  Lunch – gravad lax med potatis och 

hovmästarsås – serveras i bridgelokalen.  

13.00  Vi spelar 15 brickor till.               

14.50  Paus med kaffe och smörgås. 

15.05  Vi spelar 12 brickor till. 

16.35  Prisutdelning och avslutning 
 

Spellokal: Motala Bridgeallians Medevivägen 79 Motala, 697 meter från Varamon - Nordens 

största insjösandstrand. 

Startavgift 350 kr per person, inkl. allt som bjuds i bridgelokalen. Betalas vid registrering. 

Lördag kl. 19.15 erbjuder vi 3 middagsalternativ på Hotell Nostalgi Hamnen.    

Alt 1. Torsk med räkor, pepparrot, ägg, skirat smör och kokt potatis. 140 kr. 

Alt 2. Helstekt fläskfilé med kantarellsås, rostade rotfrukter samt potatisgratäng. 140 kr. 

Alt 3. Förrätt: Skagencanapé med sallad. Varmrätt: Grillad biff med smörig rödvinssås, bakad 

lök, rosenkål och potatispuré. Dessert: Chokladkupol med hallon och vaniljsås. 400 kr. 

Vi erbjuder plats i dubbelrum på Hotell Nostalgi City för 450 kr per person inkl. frukost 

(enkelrum 695 kr) eller Hotell Nostalgi Hamnen för 550 kr per person inkl frukost (enkelrum 

850 kr). Hotellen ligger 200 m från varandra. Rum och middag bokas vid anmälan – men 

betalas till hotellet. Anmäl också om ni vill vara sittepar.  

Totalisatorspel, poänggissning mm 

Anmälan till bertil_ljungars@hotmail.com.        Bertil Ljungars tel. 076 – 82 77 095 
 

Motala Bridgeallians & Mjölby Bridgeklubb 
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