
Bridgeresa - Åland, Kolmårdens BK
Kolmårdens BK inbjuder till bridgespel på M/S Cinderella, kryssning till Åland.
Söndag till måndag, 26-27/3 2023.

I priset ingår spel, priser, baguette med kaffe vid ankomst, Buffé på utresan, Frukostbuffé
samt wrap med kaffe på i pausen på hemresan.

Man anmäler sig parvis. Anmälan bekräftas när båda i paret betalat avgiften.
Tävlingen blir, vid maximala 24 par, en lagtävling. Detta gäller även om det skulle bli 20 par.
Om det blir annat antal par så spelas partävling.
I båda fallen spelas om silverpoäng.

Vid lagtävling så delas alla par in i handikapp. Ett par i den övre halvan av listan lottas
tillsammans med ett par i den nedre halvan. Dessa två par bildar ett lag.
Frågor: Lars-Magnus Gustafsson, 070 609 70 15.

Pris per person, 1’150,00 SEK i Inside Standard hytt
Tillägg för
- Del i hyttkategori A/utsides....................................... 80,00 SEK
- Del i hyttkategori B/insides....................................... 00,00 SEK
- Enkelhytt kategori A/utsides....................................... 320,00 SEK
- Enkelhytt kategori B/insides....................................... 160,00 SEK

Bussanslutning: Ingår i priset,från Kolmårdens Station samt från Nyköpings busstation.
Dag 1: 26/3 2023
15.30 Baguette med kalkonpastrami, brieost, sallad och paprika.
20:00 The Buffet
Dag 2: 27/3 2023
08:00 Frukostbuffé
11.10 Caesar Wrap med frigående majskyckling

Spelet börjar, 15:30, eller när vi fikat klart. Dag 2 börjar spelet kl 09:30

Betalning: 1’150,00 SEK swish: 070 719 06 50
Mottagare: Annika Falkhäll
Vid betalning via bankinsättning, kontakta L-M eller Annika.
Notera att i priset ingår - Del i hyttkategori B/insides.

Anmälan, kontakt, resa, tävling och organisatör:
Lars-Magnus Gustafsson, fjaderlos@gmail.com, 070 609 70 15. (ej swish)

Vid anmälan, uppge namn personnummer, val av hytt, samt medlemsnummer i Svenska
Bridgeförbundet och ev funktionshinder. Glöm inte att skriva avsändare även i själva
betalningen. Bifoga även e-post samt telefonnummer. Och, förstås vem du spelar
tillsammans med.

mailto:fjaderlos@gmail.com


Lagtävling, vid 24 par:
12 lag delas in i två grupper. Alla möter alla inom gruppen.
Därefter möts ettorna, tvåorna, treorna o.s.v. från varje grupp.
Pris till vinnarna i varje slutmatch. Dessutom till tvåan i hela tävlingen.
Priser till 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11.
Silverpoäng delas ut i varje match.

Lagtävling, vid 20 par:
10 lag. En rak serie där man möter sex av de andra nio lagen.
Efter 6 som gångar så möts ettan och tvåan i final. Trean möter fyran o.s.v. på liknande vis
som vid 24 par.
Priser, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9
Silverpoäng delas ut i varje match.

Lagtävling, vid 16 par:
8 lag.
Alla möter alla, 7 matcher. placering efter resultat i serien. 1-8
Priser, fallande efter resultat.
Silverpoäng delas ut i varje match.

Partävling, när antalet par inte tillåter lagtävling enligt ovan.
Partävling, minst 40 brickor. Antal modifieras efter antal anmälda par.


