Velkommen til påskebridge. Olrudpåsken er turneringen for
spillere på alle nivå! Olrudpåsken er ikke bare bridge. Vi ønsker
å legge til rette for sosiale kvelder i baren og hyggelig stemning
(meldekonkurranse / quiz)
Scandic Ringsaker ligger ca. 4 kilometer nord for Hamar.
Hotellet tilbyr spesialpriser inkl. fullpensjon i anledning
arrangementet (frokost, lunch og middag). Ved bestilling er det
viktig å oppgi at oppholdet gjelder påskebidge. Bestill direkte til
hotellet eller på mail til arrangør) Døgnpris som inkluderer
fullpensjon er kun 1310,- for enkeltrom og 1175,- pr person i
dobbeltrom. Også mulighet for familierom.
For deg som ikke bor på hotellet tilkommer et konferanse-tillegg
på 150,- for hver hovedturnering (par og lag). Avgiften dekker
leie av spillelokaler og gratis kaffe/te.
Har du noen spørsmål, ta kontakt.

OLRUDPÅSKEN
2020

Pga hotellavtaler setter vi pris på tidlig påmelding og
hotellbestilling. Velkommen til Olrudpåsken 2020!

Rombestilling
62 35 01 00 / ringsaker@scandichotels.com
For bridgerabatt må du kontakte hotellet direkte. Ikke ring Scandic
sentralt eller benytt hotellkjendens nettsider.
Påmelding: www.bridge.no
Informasjon: www.brabridge.no / finn.brandsnes@gmail.com

Arrangør: Hjerter Konge BK

RINGSAKER
3. April – 6. April 2020

Informasjon
VELKOMSTTURNERINGEN
♣
Påmelding ved start. Startkont. 150,- pr. spiller.
♠
24. spill. Ferdig ca. 2300.
♦
1. premie: 2 x 2 døgns opphold på valgfritt
Scandic-hotell. Øvrige: pengepremier.

MESTERPULJE:
♠
Pengepremier til beste ¼.
♦
Ved 38 par: 1: 15000,- 2: 8000,- 3: 5000,♠
Ca 84 spill. Forbundspoeng.
♣
Startkontingent 800,- pr. spiller.

ÅPEN PULJE
♦
Åpen for alle.
♥
Egen premiering til beste upremierte: med maks
ruternål m. krans, damepar, juniorpar, mixpar,
seniorpar (70+)
♣
Startkontingent 500,- pr. spiller. Ca. 84 spill.
♠
Kretspoeng. Pengepremier til beste ¼.

LAGTURNERING
♣
Forbundspoeng med gode pengepremier.
♥
Startkontingent: 2400,- pr lag. 88 spill.
♠
Egen premiering til lag der maksimalt en spiller har
mer enn hjerternål samt til beste mikslag og
juniorlag.

Program
Fredag 3. April
Kl. 20.00

Velkomstturnering
Lørdag 4. April

Kl. 10.00

Parturnering 1. sesjon

Kl. 15.00

Parturnering 2. sesjon
Søndag 5. April

Kl. 10.00

Parturnering 3. sesjon

Kl. 14.15

Premieutdeling par

Kl. 15.30

Lagturnering 1. sesjon
Mandag 6. April

Kl. 10.00

Lagturnering 2. sesjon

Kl. 15.00

Lagturnering 3. sesjon

Kl. 18.00

Premieutdeling lag

