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Inbjudan 
Nordic Junior Camp

13 - 17 april 2017

Svenska Bridgeförbundet inbjuder 
härmed till Nordiskt Juniorläger 2017

13/4 20.00 Junior Camp, tävlingar
14/4  09.00 Junior Camp, tävlingar, föreläsningar
15/4 09.00 Junior Camp, tävlingar, föreläsningar  
16/4 09.00 Junior Camp, tävlingar, föreläsningar
17/4 09.00 Frukost, hemresa

Program

Falkenberg

Stockholm

Göteborg

Köpenhamn

Oslo

Arrangemanget 
kommer att vara 

i Falkenberg
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Avgifter

 
 Nordic Junior Camp 13-17/4 2017

 Pris: 1200 SEK

 Priset inkluderar hotellrum 13-17/4 (4 nätter) inklusive frukost, lunch,  
 middag och nattmacka. Avgiften för lägret ingår i priset.

 Enkelrum kostar 400 SEK extra per natt.
 Boende sker i sexbäddsrum. 
 
 För föräldrar och ledare är priset 850 SEK/natt 
 inkl. alla måltider. Boende i dubbelrum. 
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Juniorfonden & Bidrag
Stora delar av avgiften för ert deltagande i Rikslägret 
sponsras av Juniorfonden. Här kan er klubb vara med 
och bidra genom att ha en juniorbössa 
liggande i er lokal. Kontakta kansliet för mer information.
 

Plats
I Falkenberg på Hotell Vesterhavet. 
www.hotellvesterhavet.se

Anmälan & Betalning 
Anmälan skall ske senast den 15/3. Anmälan sker 
endast via mail till: kansliet@svenskbridge.se 

Betalning senast den 25/3 till BG: 373-3482, märk med 
NJC samt ert MID. Om klubb/distrikt skall betala måste  
er klubb/distrikt meddela vilket ruterkonto som skall 
debiteras, detta via mail till kansliet@svenskbridge.se

Övrig info
Även denna gång kan juniorer från hela världen deltaga 
om de vill. Och vill du spela med någon från ett annat 
land är det också helt ok!
 
Hjälp gärna till och sprid denna info till alla era 
juniorvänner såväl i Sverige som utomlands. 
Maila rwi@svenskbridge.se så får du en inbjudan 
skriven på engelska.

Rules for participants:
1. Participation in the Camp is by invitation only. Juniors wishing to  

 participate should apply through their NBO.

2. Campers must be juniors. Under no circumstances may non-

 Juniors be admitted.

3. Campers must immediately and unquestionable follow the   

 instructions of the staff. Failure to do so will have consequences   

 from warning to expulsion.

4. No drugs are allowed.

5. No gambling or betting is allowed.

6. Smoking is allowed only outside in designated areas.

7. No drinking is allowed during the Camp.

8. Juniors will not be allowed to leave the area without permission   

 from the staff.

9. Campers are required to follow the camp program and attend all  

 activities.

10. Campers are liable for any damage they may cause.

11. Every partner must play only once with another camper, and if   

 possible they should play campers of a different nationality.

Rules and regulations for 
Nordic Junior Camp

Håll utkik på svenskbridge.se för mer information och hjärtligt välkomna till Falkenberg!


