
Välkommen till tvådagarsbridge i Motala 

19-20 mars 2016! 

 
Motala Bridgeallians ligger i samma byggnad 

som Ulö Plast på Medevivägen 79 i Motala, 

men på övervåningen. Det finns 

parkeringsplatser även bakom huset. Skulle 

det bli fullt kan man stå på gatan utanför.  

Vi har tagit in 60 par till tävlingen. Fler vill vi 

inte ta in i lokalen. 

Registrering, kaffe och totalisatorspel sker 

från kl 9.30 på lördagen och avslutas kl 10.20. 

All betalning sker med kontanter. Kom ihåg att 

ta med 350 kr till startavgiften som inkluderar 

spel, kaffe och lunch båda dagarna! 

Tävlingen startar kl 10.30 på lördagen. När ni 

registrerar er får ni reda på vilket bord ni ska 

börja vid. Lottningen är gjord i förväg. Vill ni 

vara sittepar måste det meddelas i förväg.  

I inbjudan presenteras en tävling med 

trebrickorsronder. Carl Ragnarsson omarbetar 

tävlingen så det i stället blir 2 brickor per rond. 

Tävlingsledare: Torsten Åstrand 

Tävlingen genomförs som handikapptävling. 

Alla resultat gäller med handikapp. 

Rödvinsgaet 

Vi tillämpar en dansk idé, Rödvinsgaet. Det 

gäller att i förväg gissa hur många poäng man 

kommer att få på tävlingen. Ni får reda på 

medel före start. Man tävlar individuellt. Den 

som skriver sitt namn oläsligt deltar inte.   

Totalisatorspel 

Vi har totalisatorspel på samma sätt som man 

spelar på hästar. Man kan spela på vinnare 

eller plats.  

I vinnarspelet delar alla som satsat på det 

vinnande paret på potten.  

I platsspelet delas potten upp i 3 lika stora 

delar. De som spelat på ettan delar en del. De 

som spelat på tvåan delar en del och de som 

spelat på trean delar sista delen.  Det spelar 

ingen roll om de man satsat på kommer etta, 

tvåa eller trea. 

Det är praktiskt om spelarna väljer att satsa 20 

eller 50 kr. Man kan spela på hur många par 

man vill - både på vinnare och på plats.   

Hotell Nostalgi 

Alla som bor på något av Nostalgi-hotellen har 

fritt inträde till Motala Motormuseum – med 

samma ägare.  Har man inte sett kungens 

Puch Florida eller Kar de Mumma’s Rolls så 

har man möjligheten här. Många tycker att 

museet är lite lätt imponerande. 

Det finns en stor allmän parkeringsplats 25 

meter från Hotell Nostalgi i Hamnen. Den är 

lämplig även för de som bor på Cityhotellet. 

Man betalar hotellrum när man kommer till 

hotellet. Middagen betalas i restaurangen.   

Vill man komplettera sin middag med dessert 

så erbjuds Chokladkupol med hallon och 

vaniljsås, för 85 kr. Det beställs i förväg till 

mig. 

Visst går det att promenera mellan hotellen 

och bridgelokalen, men det är 3,9 km. 

Undrar du över något så kontakta gärna mig, 

helst i förväg. Under tävlingen kan jag vara 

stressad. 

Välkommen! 

Bertil Ljungars 
076 – 82 77 095 


