
Tofta Gård finns längst ut på Orusts västra sida, strax intill 
Stockens fiskeläge. Det är ett vandrarhem där toalett och 
dusch delas av 2-3 rum. 
 

Paketpris fredag till söndag 1 590 kr/person 

I det ingår: 
- Övernattning två nätter, del i tvåbäddsrum 

- Soppa med bröd och sallad på fredag kväll 

- Fisk- och skaldjursbuffé lördag middag 

- 2 x frukostbuffé 

- 2 x lunchbuffé 

- Avresestädning 

Hyra av sänglinne och handduk kostar 110kr/uppsättning 
 

Alternativt 
Boende, del i tvåbäddsrum 450kr/person och natt 

inklusive frukost 

Boende enkelrum 650kr/person och natt 
inklusive frukost 

Soppa, bröd och sallad fredag 100kr 

Lunchbuffé lördag/söndag 130kr 

Fisk- och Skaldjursbuffé lördag 490kr 

Hyra sänglinne och handduk 110kr 
 
Bokning/avbokning av boende & måltider senast  
tisdag den 1 oktober till:  
Tofta Gård Orust Vandrarhem & Konferens 
telefon: 0304 - 503 80  
e-post: info@toftagard.se  
hemsida: www.toftagard.se 
 

Välkommen!!! 
 

              
 

 

 

 

 

 

Bohuslän-Dals Bridgeförbund bjuder in 

till en helg med bridge för alla 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ”Höstkaramellen”  
på Tofta Gård Orust 
4 - 6 oktober 2019 



Bohuslän-Dals Bridgeförbund 
bjuder in till en helg med bridge för alla 

 

 ”Höstkaramellen”  
Helgen 4 till 6 oktober blir en helg fylld med bridge och trevlig 
samvaro där alla oavsett spelstyrka kan delta. Tävlingarna går av 
stapeln på Tofta Gård, välkänd plats för bridge sedan många år. 
 

Vi samlas på fredag kväll för en Paul Jones-tävling och äter en 
varm soppa med sallad och bröd i pausen. Vi spelar 24 brickor 
och tävlingen kommer att seedas av TL så man möter lag på 
samma nivå. Startavgift 70kr/spelare. Vi spelar om mästar-
poäng i brons. Man kan anmäla sig som lag eller par.  
 

På lördag spelar vi en lagtävling i två grupper där man får 
möta andra lag på samma nivå. Startavgift 150kr/spelare. Vi 
spelar om mästarpoäng i brons anmälan i lag eller par.  
Lunch- och middagsbuffé serveras i restaurangen. 
 

På söndagen spelar vi en par barometer, 24 - 30 brickor, 
höstsilver. Startavgift 100kr/spelare. Lunch efter ca 16 brickor. 
 

Om du inte har någon partner till någon tävling så anmäl det 
till Tofta Gård vi försöker då ordna partner till dig. 
 

Tävlingsledare är Michael Skön, Uddevalla BF 
 

Anmälan/avanmälan görs på Bohuslän-Dals hemsida  
senast tisdag 1 oktober.  
 

För att arrangemanget ska genomföras behövs minst 16 
anmälda par vid varje tävling. Det går bra att enbart delta vid 
enstaka tävlingar eller alla. Det går bra att bo på Tofta Gård 
med helpension under helgen eller att enbart vara med under 
dagtid. 

 

 

 
 

Program 

Fredag 4 oktober 

18.30 Paul Jones, soppa i första paus 
 
Lördag 5 oktober 

08 – 09.30 Frukost 

09.30 Lagtävling 

12.30 Lunchbuffé 

13.30 Lagtävling fortsätter 

18.30 Fisk & Skaldjursbuffé 

20.30 Musikquizz 
 
Söndag 6 oktober 

08 – 10.00 Frukost 

10.00 Barometer, höstsilver 

12.00 Lunchbuffé 

12.45 Barometer, höstsilver fortsätter 
 
Alla är varmt och hjärtligt välkomna till en trevlig 
bridgehelg tillsammans där trivseln och samkvämet  
står högst upp på agendan 
 

Thomas Axenbratt 
Ordförande Bohuslän-Dals Bridgeförbund

 

 


