
Tider: 
Fredag 23 oktober: Registrering/incheckning för JSM från 17:00, middag 18:30
Lördag 24 oktober: JSM par startar 09.30
Söndag 25 oktober: JSM par avslutas 16.00. Rikslägret inleds 16.30 (registrering/incheckning från 15.00)
Måndag 26 oktober: Riksläger
Tisdag 27 oktober: Rikslägret avslutas 14.00

Plats: Väddö Kursgård (www.vaddokursgard.se), ca 3 mil norr om Norrtälje

Avgift: 700 kr/spelare för anmälan till JSM eller Rikslägret. Inkluderar deltagaravgift, två övernattningar i dubbelrum och 
samtliga måltider. Kostnad vid anmälan till både JSM och lägret: 1.200 kr. Om boende i enkelrum ör ett krav för deltagande, 
ange detta vid anmälan. Avgiften betalas till bankgiro 373-3482 senast den 16 oktober. Märk betalningen JSM/Riksläger + 
medlemsnummer. Klubbar som betalar avgifter för deltagare kan göra det via ruterkontot.

Resor: Förbindelser till hpl Rangarnö (ca 3 km från kursgården) finns från Stockholm C (via Danderyds sjukhus / Norrtälje 
busstation) och Uppsala C (via Campus Roslagen). För tider, se www.sl.se. Från Rangarnö kommer vi så långt det är möjligt 
ordna med hämtning. Alla deltagare kommer kontaktas för avstämning om deras resor.

Resebidrag:Resebidrag kan bara sökas för deltagande i JSM. Om du endast ska delta på Rikslägret, kontakta din klubb eller 
ditt distrikt. Bidraget är 6 kr/mil för resor med tåg/buss (som mest dina faktiska utlögg). För resor med bil är bidraget 
18,50 kr per mil - samåkning uppmuntras!

Medföljande vuxen: Ev medföljande vuxna betalar självkostnadspris, 780 kr per dygn (enkelrum) eller 580 kr/dygn (om du 
bor med ditt barn / din deltagare). Anmälan per telefon till Mats Engman: 073-309 64 02

Notera att både JSM par och Rikslägret är helt drog- och alkoholfria arrangemang.

Har du frågor, kontakta Mats Engman, juniorkonsulent: 073-309 64 02 / men@svenskbridge.se

Junior-SM par och Riksläger 
Svenska Bridgeförbundet välkomnar alla landets juniorer 

(födda 1995 eller senare) till Väddö den 23-27 oktober 2020

Junior-SM par 23-25 oktober
Vi inleder med gemensam middag och presenta-
tion av alla deltagare på fredag kväll. Spelandet 
inleds på lördagen kl 09:30. Tävlingen spelas över 
ca 90 givar, beroende på antalet deltagande par. 
På söndag eftermiddag kl 16:00 applåderar vi de 
nya svenska mästarna. Regerande mästare är 
Sanna Clementsson / Ola Rimstedt. 

Tävlingsledare: Marie Åfors, Norrköpingsbridgen

Program och anmälan: 
www.svenskbridge.se/jsm-riksläger2020

Riksläger 25-27 oktober
Rikslägret för juniorer är två dygn fyllda av 
bridge för nybörjare, elitspelare och alla däre-
mellan. Det blir spel, lek, utbildning och övning 
om vartannat. Vi spelar flera korta tävlingar. 
Utbildningspass hålls på tre olika nivåer för att 
passa alla. Vi diskuterar också hur vi kan rekry-
tera fler juniorer till våra bridgeklubbar.

Du behöver inte någon partner för att anmäla dig.

Program och anmälan: 
www.svenskbridge.se/jsm-riksläger2020

Anmälan senast den 22 september 
www.svenskbridge.se/jsm-riksläger2020

Väddö kursgård


