
Nordisk bridgeturnering
25. - 27. april 2019 
Sølvturnering · Spænding og smil 
Hyggeligt samvær ·  God stemning

Bornholmer-Bridge



VELKOMMEN TIL BORNHOLMER-BRIDGE
Vi tør godt love, at der bliver mas-
ser af kortspil og dyb koncentra-
tion under Bornholmer-Bridge, som 
indledes torsdag den 25. april på 
Green Solution House i Rønne. Vi 
begynder med kaffe og kage om 
eftermiddagen. 

Om aftenen spilles en bronzetur-
nering (Almindelig Howell), hvor 
der er indlagt kaffepause og som 
afsluttes med præmieoverræk-
kelse.

Fredag formiddag begynder 
hovedturneringen (Barometer/ 
uendelig Howell, hvor der spilles 
om sølvpoints) med første del af 
kvalifikationsspillet inden frokost. 

Rækkerne sammensættes, så de 
styrkemæssigt er sideordnede. 

Om eftermiddagen bliver der 
både tid og lejlighed til at be-
søge Bornholms mange spæn-
dende seværdigheder eller leje 
en cykel og tage på opdagelse 
i den bornholmske natur. Born-
holm har et vidtforgrenet net af 
cykelstier, som snor sig gennem 
det bornholmske landskab. Her 
er biler undtagelsen og smukke 
oplevelser hovedreglen. Hvis det 
derimod er kortene som ”træk-
ker” igen om eftermiddagen, så 
afvikles der igen en bronzetur-
nering (Almindelig Howell) med 
præmier.

Anden del af kvalifikationsspillet 
spilles fredag aften med kaffe-
pause undervejs.

Lørdag morgen starter finalespil-
let med styrkeopdelte rækker, 
sammensat på baggrund af 
kvalifikationsspillet. Første del spil-
les før frokost og anden del efter 
frokost. Vi afslutter med en festlig 
præmieoverrækkelse, hvor der 
er præmie til nr. 1, 2 og 3 i hver 
række.

Du kan se hele programmet på 
www.bornholmer-bridge.dk

BORNHOLMER-BRIDGE 
25. - 27. april 2019. 

Tag med til Bornholmer-Bridge på  
Green Solution House i Rønne.

Masser af bridge og hyggeligt samvær  
venter jer. Bornholmer-Bridge er en nordisk  

turnering og mange rejser gerne langt for at  
deltage i turneringen. Der er rigtig gode  

muligheder for at kombinere turneringen  
med dejlige feriedage på Bornholm.

Skønne feriesteder Priseksempel pr. person

Hasle Feriepark 
Når I er 4 personer
• Dejligt feriehus
•  Færge Ystad-Rønne  

tur/retur i en personbil
•  Deltagelse i bronzeturnering 

torsdag/fredag
•  Deltagelse i hoved- 

turnering fredag/lørdag
•   Frokost både fredag 

og lørdag
•  Kaffe i forbindelse med  

turnering, torsdag, fredag og 
lørdag

•  2 nætter (fre.-søn.) DKK 1.980
•  3 nætter (tor.-søn.) DKK 2.190
•  4 nætter (tor.-man.) DKK 2.370

Green Solution House 
Når I er 2 personer 
•   Flot dobbeltværelse med  

morgenmad
•  Færge Ystad-Rønne  

tur/retur i en personbil
•  Deltagelse i bronzeturne- 

ring torsdag/fredag
•  Deltagelse i hoved- 

turnering fredag/lørdag
•  Frokost både fredag  

og lørdag
•  Kaffe i forbindelse med  

turnering, torsdag, fredag  
og lørdag

•  2 nætter (fre.-søn.)DKK 2.590
•  3 nætter (tor.-søn.)DKK 3.195
•  4 nætter (tor.-man.)DKK 3.690

Nemt og enkelt
Vi kan tilbyde dig en samlet pakke med overnatning, færgeoverfart og deltagelse i Bornholmer-Bridge.

A/S TEAM BORNHOLM 
Ndr. Kystvej 34
DK-3700 Rønne
Tlf.: +45 5695 8566 
info@teambornholm.dk

www.bornholmer-bridge.dk


