Larvik bridgeklubb

VELKOMMEN TIL LARVIK

L A R V I K
1 9 . - 2 0 .

S T O R T U R N E R I N G
o k t o b e r 2 0 1 9

Livet er kort—spill bridge

Larvik BK fyller 80 år, og storturneringen kommer i år i ny drakt;

Det blir parturnering lørdag og lagturnering søndag, og pengepremier til
beste 1/4. Blir også premieringer for beste HCP på parturneringen.
Premienes størrelse avhenger av antall påmeldte.
LARVIK BRIDGEKLUBB

Torsvang 3
3271 Larvik
Leder: Heidi Berre Skjæran
Telefon: 41 25 87 32
E-post: hber-pau@online.no
Hjemmeside: www.larvikbridgeklubb.no

Begge turneringene arrangeres som monrad og med forbundspoeng.

Begge dagene blir det mulighet til å kjøpe varm lunsj, og kiosken betjenes,
med salg av kioskvarer, under hele turneringen.
Betaling kontant eller vipps—vi tar ikke kort!
Bridge - et spill for livet

Overnatting:
Parturnering—lørdag 19. oktober 2019

Vi har avtale med Grand Hotell Farris i Larvik, og de kan tilby følgende:

Startavgift kr 800,- pr. par

Overnatting med frokost; Kr 795,- per person per døgn i enkeltrom.

Starttidspunkt kl. 10:00

Overnatting med frokost; Kr 550,- per person per døgn i dobbeltrom.

Lagturnering—søndag 20. oktober 2019

Overnatting bookes direkte via hotellet, og bookingkode er «Larvik
Bridgeklubb».

Startavgift kr 1600,- pr. lag
Starttidspunkt kl. 09:00
Ferdig til kl. 16.45 slik at man rekker fly både til Trondheim og Bergen
fra Torp.
Påmelding til begge turneringene via bridge.no

Alle som booker overnatting innen 5. september 2019 (og er påmeldt
turneringa), er med i trekningen om å få et gratis overnattingsdøgn på
hotellet.
Trekningen foretas av hotellets representant og leder av Larvik BK på
direkten på facebook.

Turneringsleder og regnskap begge dagene: Are Utvik

Spillested og transport
Spillested: Nye Bridgens Hus i Larvik
Adressen er Torsvang 3.
Her er det stor, gratis parkering rett utenfor spillelokalet.
Torp er kun 15-20 minutter unna Larvik, og vi kan være behjelpelig
med skyss slik at alle kommer seg hjem.

Grand Hotell Farris ligger sentralt, og i gangavstand fra tog og buss.

Vi kan også være behjelpelig med skyss mellom hotellet

Booking kan gjøres via telefon 33 19 69 00 eller e-post
q.grand.farris@choice.no

og spillelokalet.

Husk å oppgi bookingkoden.
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