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Velkommen til BK Grand sin eliteturnering 24.-25. oktober 2015

Bridgeklubben Grand inviterer deg til å delta i vår bridgeturnering. I år har vi
målsetting om minst 50 par. Profilen blir i år som i fjor med en parturnering
lørdag og søndag med rundt 100 spill. Vi håper at du har lyst til å være med på
denne turneringen og at du melder deg på tidlig, slik at vi får best mulig
oppslutning så tidlig som mulig, slik at enda flere får lyst til å delta. Det viser seg at turneringer med
stor oppslutning tidlig er drar til seg enda flere deltakere. Så skal vi fra BK Grand sørge for at du får
en uforglemmelig bridgeweekend, med svært god premiepott og en sosial atmosfære. Velkommen
skal du være!
Tommy Skodje
Leder BK Grand

Ålesund er Nord-Vestlandets hovedstad og byen er kjent for; den flotte jugendstilen, de blidspente
sunnmøringene, de mange festivaler, og sjømat i verdensklasse. Dette blir kulissene for denne årlige
turneringen.
BK Grand har lang erfaring med å avholde turneringer der krav til service og kvalitet på
arrangementene er høye. Klubben har stått som arrangør av flere NM, senest av NM-lag i 2013.
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24.-25. Oktober – Parturnering
Turneringsform:
Mesterpoeng:
Tidspunkt:
Pris:

Premiering:
Maks antall par:
Sted:
Påmelding:
Kontakt:
Påmeldingsfrist:
Hjemmeside BK Grand:

Monrad par eller serie, avhengig av påmelding
FP (det blir søkt om bonus)
Lørdag: Kl. 11.00-19.00, registrering fra 10.15 til 10.45
Søndag: Ferdig senest 16.00
700,- pr spiller + eventuell lisens kroner 100,300,- pr junior + eventuell lisens kroner 50,Pengepremier (80 % av brutto startkontingent)
60
Scandic Hotel Ålesund, Moloveien 6, Ålesund (se kart lenger ned)
Turneringsweb NBF, eller på mail til BKGrand@BKGrand.com
BKGrand@bkgrand.com
19. oktober 2011
www.bkgrand.com

Forbundets alkoholregler gjelder og vil bli praktisert.
Turneringen ligger også som eget arrangement på Facebook.
Ved 50 (ikke hensyntatt juniorer) pars deltakelse vil det gi følgende topp tre premiering:
1) 15.000,2) 10.000,3) 7.000,-

Hotell og spillested
Bridgeturneringen blir avholdt på Scandic Hotell i hjertet av Ålesund. Vi har også inngått avtale med
hotellet på overnatting og har gjeldende priser:
Lørdag:






Enkeltrom pr pers. inklusiv lunch lørdag NOK 900,Dobbeltrom pr pers inklusiv lunch lørdag NOK 660,Lunch ikke boende på hotellet - buffet NOK 175,Kaffe pr person lørdag NOK 60,OBS! Mulighet for å kjøpe kaffe for to dager for NOK 100,-

Søndag:



Kaffe pr person NOK 60,Lett lunch/baguetter per pers/påmelding i forkant NOK 75,-

Hotellbestliling på +47 21 61 45 00 eller mail: Aalesund@scandichotels.com . Oppgi referanse BK
Grandved hotellbestilling.
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Fly til/fra Ålesund
Både SAS og Norwegian flyr til Ålesund. Det er imidlertid dårlig med forbindelser på lørdag, slik at en
må påregne og reise til Ålesund fredagen. Søndag ettermiddag vil det imidlertid være god forbindelse
fra Ålesund med fly.
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