
               
 

 
 

 
 

 

Velkommen til 

Olrudpåsken 2017 

Scandic Ringsaker 
(tidl. Rica Hotel Olrud) 

 
7. april – 10. april 2017 

 

Rombestilling 

62 35 01 00 /  

ringsaker@scandichotels.comPåmelding 

www.bridge.no    

finn.brandsnes@gmail.com 

telefon: 977 40 490 

www.brabridge / Hjerter Konge BK 

Etter ett års pause ønsker Scandic Ringsaker Hotell 

(tidl. Olrud) alle bridgespillere hjertelig velkommen til 

ny førpåskebridge. Dette er vi svært glade for, og vi 

vil gjøre alt for å gjenskape den gode gamle Olrud-

stemningen. På lørdagskveld arrangeres det 

meldekonkurranse. På søndagskveld arrangeres Quiz. 

Vi satser på sosiale kvelder i baren, og hyggelig 

stemning. 

Scandic Ringsaker (tidligere Olrud) ligger ca. 4 

kilometer nord for Hamar. Hotellet tilbyr spesialpriser 

inkl. fullpensjon i anledning arrangementet (de 

samme billige prisene som i 2015!) Ved bestilling er 

det viktig å oppgi at oppholdet gjelder påskebridge. 

Døgnpris som inkluderer fullpensjon (frokost, lunch 

og middag) er kun 1225,- for enkeltrom og 1090,- pr 

person i dobbeltrom. For de som ikke bor på hotellet 

tilkommer et lite konferansetillegg på 100,- pr døgn. 

Da kan man fritt drikke kaffe, te og farris.  

Har du noen spørsmål, ta kontakt på e-post eller 

telefon. Ta også kontakt dersom du trenger hjelp til å 

skaffe makker / lag.  

Pga hotellavtaler setter vi pris på tidlig påmelding. 
Gjerne allerede i dag   

  

   Velkommen til Olrudpåsken 2017! 
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Program 

VELKOMSTTURNERINGEN 
♣ Påmelding ved start. Startkontingent 300,- pr. par. 

♠ 24. spill. Ferdig ca. 2330.  

♦ 1. premie: 2 x 2 døgns opphold på valgfritt 

Scandic-hotell.   

 

 

MESTERPULJE:  
♠ 75 % av startkontingent går ut i premier til beste ¼. 

♦ Ved 30 par: 1: 12000,- 2: 8000,- 3: 4000,-  

♠ ca 90 spill. Forbundspoeng. Startkontingent 700,- 

pr. spiller.   

 

 

 

ÅPEN PULJE 
♦ Er åpen for alle som ikke tilhører ”eliten”.  

♥ Egen premiering til par der begge spillerne har 

maksimalt ruternål m. krans. 

♣ Startkontingent 500,- pr. spiller. Ca. 90 spill. 

Forbundspoeng. Pengepremier til beste ¼. 

 

  

LAGTURNERING 
♠ ”Monradturnering”. Ditt lag møter alltid et av de 

lagene som ligger nærmest i poeng.  
♣ Forbundspoeng og gode pengepremier. 

♥ Startkontingent: 2200,- pr lag. (lag med flere en fire 

spillere, betaler 100, - ekstra pr. spiller. 88 spill. 
♠ Egen premiering til lag der maksimalt en spiller har 

mer enn hjerternål. 
♦ Egen premiering til beste mikslag. 

 

 

Informasjon 

 

 Fredag 7. april 

Kl. 20.00 Velkomstturnering 

 
Lørdag 8.april 

Kl. 10.00 Parturnering 1. sesjon 

Kl. 15.00 Parturnering 2. sesjon 

  

 Søndag 9. april 

Kl. 10.00 Parturnering 3. sesjon 

Kl. 14.30  Premieutdeling par 

Kl. 15.30  Lagturnering 1. sesjon 

 

 Mandag 10. april 

Kl. 10.00  Lagturnering 2. sesjon 

Kl. 15.00 Lagturnering 3. sesjon 

Kl. 18.00 Premieutdeling lag 

 
 

                               


