
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hjerter Konges nyhetsbrev 
Hei alle sammen. Her kommer litt info om våre 

aktiviteter i høst og vinter. Bridge er gøy, og 

hos oss er alle velkommen!  

 

 

Formiddagsspillingen  
Hjerter Konge spiller som vanlig i Grefsenveien 

28. Her spiller vi hver onsdag og torsdag kl 1100.  

I tillegg vil vi fra 17. oktober starte tirsdagsbridge 

i lokalene til NBF Oslo. Adressen er Lørenveien 

68. Lokalene ligger rett ved ringvegen, og 

nærmeste t-banestopp er Økern. Ønsker du å 

kjøre bil er det gratis parkering rett utenfor 

bygget. Bussen stopper også rett ved 

ringvegen. Oppstart tirsdag 17. oktober kl: 1100. 

Møt gjerne opp uten makker. Vi håper mange 

kommer  

Spilleprogram oktober - desember 

 

Tirsdager 1100 – 1500: Lørenveien 68.  

NB: Oppstart 17. oktober 

 

Onsdager 1100 – 1500: Grefsenveien 28 

Vi spiller 27 spill. Møt gjerne opp uten makker 

 

Torsdager 1100 – 1500: Grefsenveien 28 

Vi spiller 24 spill. Spillgjennomgang 

 

Møt gjerne opp uten makker (15 minutter før) ALLE får spille. 

Pause etter fire runder. Vafler, kaffe og smørbrød.  

I  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhetsbrev for Hjerter Konge 

 

3.  OKTOBER  2017            

 



 

 

 

SIDE 2  NYHETSBREV FOR HJETER KONGE 

 

 

Hjerter Konges julecruise til Kiel 
 

Hjerter Konge arrangerer julebord på ”bøljan 

blå”. Avreise fra Oslo søndag 10. desember og 

hjemkomst tirsdag 12. desember. Oppmøte 

på terminalen senest kl: 1030. Vi spiller ca. 22 

spill hver vei.  

På turen har vi to felles middager. På søndag 

treretters a la carte. På mandag koser vi oss 

med julebordsbuffet. Ta gjerne med ikke-

spillende reisefølge.  

Kunne du tenkte deg å være med, med eller 

uten makker, ta snarlig kontakt med Stig eller 

Finn. Vi tror denne turen blir fulltegnet.  

 

KONTAKTINFO  

HJERTER KONGE BK 

 

Stig Martinussen 

Telefon: 99 59 77 73 

stig.martinussen@getmail.no 

 

Finn Brandsnes 

Telefon: 977 40 490 

finn.brandsnes@gmail.com 

 

Alle er velkommen hos 

oss i Hjerter Konge BK.  

Møt gjerne uten 

makker! 

 

BLI MED TIL MELSOMVIK 
I samarbeid med Nestor arrangeres det glade 

bridgedager på Melsomvik fra 4. til 6. desember. Man 

trenger ikke makker for å melde seg på.  

I Melsomvik kombinerer vi kurs med spilling, god mat, 

hyggelig vertskap og nye og gamle bridgevenner.  

Ring eller send mail til Finn for nærmere info. 

mailto:stig.martinussen@getmail.no



