10-årsjubileum för TRIVSELBRIDGEN på RONNEBY BRUNN 2009

Arrangemanget vänder sig inte till drivna tävlingsspelare!
Bridgen spelas så här: På tisdag delas fältet i två grupper: HÖ = rutinerad och LÅ = mindre rutinerad. På onsdag
fyra grupper baserade på tisdagens spel: Mest rutinerad – spader > hjärter > ruter > klöver - minst rutinerad.
Du önskar lämplig startgrupp för tisdagens spel: HÖ eller LÅ (TL justerar så grupperna blir lika stora).
Tisdagens resultat avgör onsdagens grupptillhörighet (viss justering görs också efter onsdagens resultat).
Även i år har vi en extra tävling inlagd på onsdag förmiddag för dem som inte kan få nog!
Vi utlovar fin-fina priser från Orrefors och Brunnshotellet
Programöversikt: På tisdagen sker registrering och incheckning före spelet. Därefter tävling och på kvällen
vickning om så önskas. Onsdagen inleds med boule-, bridge- eller golftävling (även i år på Karlshamns
GK).Därefter tävling och på kvällen räkfrossa om så önskas. Torsdagens bridge inramas av tipspromenad på fm
och fest på kvällen. Bridgetävlandet avslutas på fredagen.
Vi har förhandsbokat ett stort antal rum på Brunnshotellet. Naturligtvis är din icke bridgespelande partner
välkommen! I händelse av överteckning gäller ’först till kvarn’.

Program
Tisdag 7/7
13.00 – 14.30

Registrering i Ronsalen (här betalas paketpriset KONTANT). (Ingen bankomat finns
i hotellets närhet.) Du får bordsplacering till dagens bridge samt uppgift om starthål på
onsdagens golftävling. Även startavgift för golfen betalas nu.

14.00- 15.30

Incheckning på hotellet. OBS!

15.45

Introduktion i Ronsalen

16.00

Bridgetävling för grupp HÖ och LÅ

ca 20.30

Vickning på Brunnen. Vv

Ingen betalning på hotellet nu!

förhandsanmäl. Köp biljett i receptionen.

Onsdag 8/7
06.00

Frukost från 06.00.

08.00

Golftävling med shotgunstart kl 08.00 på Karlshamns GK.

10.00

Bouletävling för hugade icke-golfare. Samling i receptionen 09.45

10.00 – 14.00

Extrabridge -insatstävling

16.00

Prisutdelning för tisdagens bridgetävling samt golftävlingen (om listan är klar)

16.30

Bridgetävling II.

Viktigt: förhandsanmäl!

Ingen aktivitet planerad för kvällen. Fritt fram för egna initiativ!

Torsdag 9/7
10.00 – 11.30

Tipspromenad. Start vid minigolfbanan.

14.30

Prisutdelning för onsdagens tävlingar i bridge (golf?).

15.00

Huvudtävling 1:a passet

20.30

Fest med middag och dans i stora matsalen (kostnad 225:- för tvårätters middag med kaffe).

Vv förhandsanmäl på anmälningsblanketten. Köp biljett i receptionen
Fredag 10/7
10.00 -

Huvudtävling 2:a passet

ca 14.00

Prisutdelning för huvudtävlingen

ATT NOTERA
Beträffande anmälan till Trivselbridgen
Avhopp i sista stund medför relativt stora administrativa problem. Givetvis händer saker akut men i övrigt vill vi
gärna få ändringar senast v 26. Glöm inte att notera ditt bridge-ID (om du har något).
Beträffande vickning på tisdag kväll. Du förhandsanmäler intresse på anmälningsblanketten. Du köper biljett i
receptionen (125 kr).
Beträffande golftävlingen

SHOTGUNSTART KL 08.00 PÅ KARLSHAMNS GK
Eftersom golftävlingen går redan på onsdagen är din anmälan seriös. Startlistor kommer att finnas klara när du
kommer på tisdagen. Startavgift och greenfee, totalt 350 kr, betalar du vid registreringen på tisdagen. Då får du
också ditt starthål. OBS! På anmälningsblanketten noterar du hemmaklubb. golf-ID, och ungefärlig hcp
Beträffande bouletävlingen
Anmälan sker vid starten på onsdagen.
Beträffande festkvällen
Anmälan till festkvällen är seriös (även om det till nöds går att ångra sig åt endera hållet)!
Biljett till festen (225 kr) köper du i receptionen.
KOSTNAD
Paket omfattande:
Tre övernattningar (natten till onsdag, torsdag och fredag)
Frukost onsdag, torsdag och fredag
Startavgifter till bridgetävlingarna (utom extratävlingen)
Att betala KONTANT vid tisdagens registrering i Ronneby.
OBS! Det finns ingen bankomat i anslutning till hotellanläggningen
Dubbelrum per person
Enkelrum
Deltagande i Golftävlingen (greenfee+startavgift)

2600:- / pers
3100:- / pers
350:- / pers

Önskas extranätter noterar du det på anmälningsblanketten. Kostnaden kommer att påföras ditt rum.
Välkomna till en bridgeträff där tävlingsmomentet är sang men trivsel och gemyt är trumf!
Arne Larsson
Anders Brunzell
Vi står gärna till tjänst med ytterligare information. Anmälningsblanketter kan lämnas direkt till oss eller sändas
per post / mail . Du når oss på:
Hönekulleg. 2
Pilegården 9B
426 53 V Frölunda
436 35 Askim (abrunzell@comhem.se)
tfn: 031 28 29 78 el 0705 98 29 78
tfn: 031 28 44 54

OBS! OBS! OM INGEN ÄNDRING MEDDELAS GÄLLER OVANSTÅENDE.
DU FÅR INGEN PÅMINNELSE ELLER BEKRÄFTELSE NÄR DET ÄR DAGS!
SPARA DÄRFÖR DETTA PAPPER.
Webadresser: www.gbf.o.se (Trivselbridge), www.infomail.se/pcbridgeskolan (Ronneby),
www.bridgefederation.se/filbyter_bridge eller www.rogersbridgeskola.com

ANMÄLAN till Trivselbridgen på Ronneby Brunn den 7 – 10 juli 2009
Här noteras namnen för dem som skall spela bridge ihop som spelare 1 och spelare 2
Vi tror att vi bör starta i grupp;

HÖ (mer rutinerad) / LÅ (mindre rutinerad)

(ringa in)

Spelare 1: …………………………………………………Tfn: …………………………
Bridge-ID ................................................................... (om ID saknas skriver du det)
enkelrum

/

dubbelrum

(ringa in önskat alternativ)

Bor tillsammans med (om annan än bridgepartnern): …………………………………………
Deltar i kvällsmåltid

tisdag (vickning)

torsdag (fest)

(ringa in önskat alternativ)

Deltar i onsdagens golftävling med shotgunstart kl 08.00 på Karlshamns GK ja /

nej (ringa in).

Hemmaklubb: ………………………………… Hcp (max 36) ca ……… Golf-ID ..........................................

Extranätter:

söndag

måndag

fredag

lördag

(ringa in önskat alternativ)

Övriga upplysningar eller önskemål: ………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
================================================================================
Spelare 2: …………………………………………………Tfn: …………………………
Bridge-ID ................................................................. (om ID saknas skriver du det)
enkelrum

/

dubbelrum

(ringa in önskat alternativ)

Bor tillsammans med (om annan än bridgepartnern): …………………………………………
Deltar i kvällsmåltid

tisdag (vickning)

torsdag (fest)

(ringa in önskat alternativ)

Deltar i onsdagens golftävling med shotgunstart kl 08.00 på Karlshamns GK: ja / nej

(ringa in).

Hemmaklubb: …………………………....... Hcp (max 36) ca……… Golf-ID ...............................................

Övriga upplysningar eller önskemål: ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

