Gode priser i hele perioden
For opphold 3-5 døgn pr. person pr. døgn med helpensjon
Dobbeltrom: kr. 945,- pr. person pr. døgn.
Enkeltrom økonomi (små rom): kr. 945,- pr. person pr. døgn.
Store enkeltrom (høyere standard): kr. 1.145,- pr. person pr. døgn.
I 3-sengs rom: Person over 15 år på sovesofa får 20% rabatt
Familiepriser, 1 barn fritt pr. 2 voksne i rommet.
Barnepriser inkl. helpensjon:
Barn 0-5 år uten oppredning: kr. 0,Barn 0-5 år oppredning på sofa eller barneseng: kr. 275,- pr. døgn.
Barn 6-15 år oppredning på sofa: kr. 425,- pr. døgn
Barn 8-15 år i sovesal kr. 300,- pr. døgn (ta med madrass og sengetøy)
Fratrekk hvis en ikke ønsker lunsj: kr. 100,- pr. døgn.

For opphold 1-2 døgn pr. person pr. døgn med helpensjon
Dobbeltrom: kr. 1.125,- pr. person pr. døgn inkl. helpensjon.
Enkeltrom økonomi (små rom): kr. 1.125,- pr. person pr. døgn.
Store enkeltrom (høyere standard): kr. 1.325,- pr. person pr. døgn
Priser for suite eller to dobbeltrom med dør i mellom,
etter henvendelse til hotellet.
Bestilling av rom:
www.storefjell.no - e-post: storefjell@storefjell.no
Tlf. 3207 8000.

Gerd og Andres Nibstad Minneturneringer avholdes på
Storefjell Resort Hotell i forbindelse med NM par finalen
21.-22. september 2019.
Bridge på Storefjell har vært en tradisjon i over 50 år.
Det var Gerd og Andres Nibstad som startet denne tradisjonen.
For mer informasjon se: bridge.no/turneringer

Storefjellturneringen 2019

Vikersund Bridgeklubb inviterer til
Storefjellturneringen i Pinsen under

Bridge for Alle - dagene på Golsfjellet
5. juni - 10. juni 2019
Storefjellturneringen 8. juni - 10. juni 2019
Butlerturnering med pengepremier og forbundspoeng for 52 par.

Start lørdag 8. juni kl. 14.30, slutt mandag 10. juni kl. 12.30.
Arr. forbeholder seg retten til å velge ut deltagere ved overtegning.
(Bridge for Alle vil da være alternativet)
Premiering(ved fulltegning) i 2 puljer A: 10000 + opphold 2020, 7000
+, 5000 +, 4000 osv. (1/4). B: Pengepremier (1/3). Kvalifisert for
premiering i B er makkerpar hvor en spiller har max kløvernål eller
hvor begge tilsammen har max 200 MP. Kvalifiserer man til premie i
begge klasser får man kun den mest verdifulle.

Startkontingenter:
kr. 800 pr spiller i klasse A og kr. 400 pr spiller i klasse B

Onsdag
5. juni

Torsdag
6. juni

Velkomstturnering
Kl. 20.30
til 23.30

Fredag
7. juni

Lørdag
8. juni

Bridge for Alle
Torsdag - Fredag - Lørdag - Søndag
Fra kl. 10.00-14.00, kl. 15.30-19.30,
Bridge Pub etter middag

Påmelding

Makkergaranti i
Bridge for Alle
turneringene

Bridge.no/Turneringer/
Turneringsoversikt

kontakt Eli Ann på
eliann.bakke@
gmail.com
tidligst mulig

Epost: Storefjell@storefjell.no
Tlf. 32 07 80 00

Kl. 14.30 til
kl. 19.00

med Sigmund Bakke
Kl. 14.30
til
kl. 19.00

Mandag
10. juni

Avslutningsturnering
Kl. 10.00
til 13.30

Storefjellturneringen

Gratis Turneringsleder/ruterkurs
Hotell bestilling

Søndag
9. juni

Kl. 10.00
til
kl. 13.30

Ønsker du ekstra opphold på Storefjell
ta kontakt med hotellet

Kl. 14.30
til
Kl. 19.30

Kl. 10.00
til
kl. 13.30

Lars Eide
holder gratis
drop-inn kurs
etter behov
for
nybegynnere
6. juni kl. 10.00
til 10. juni kl. 13.00
Det kreves ingen
forkunnskaper

