
       
Inbjudan till 

 

Ammarnästräffen 

2013 

2 april – 7 april 

 

 

 
VBF i samarbete med Sorsele BK 

och 

Ammarnäsgården  

hälsar er välkomna till årets 

Ammarnästräff 

med vandringspris skänkt av  

Ann-Liz Sehlstedt och VBF 

 

    

 



 

 

 

Väl  mött i Ammarnäs önskar VBF 

 

Ove Mattsson 

Ordf. VBF 

Spela Bridge och fira Vårvintern i Ammarnäs 
 

Distriktets bridgevecka arrangeras som vanligt första veckan efter påsk och platsen blir 

som tidigare Ammarnäsgården. På hotellet finns t.ex. swimmingpool, bastu, restaurang 

och bar. 

 

Skoterutflykt Torsdag eller Fredag inkl. lunch och ev. fisketävling ca: 300:-/person Vid 

bokning ange gärna ev. intresse för fiske eller skoterturer 

 

Förutom skidåkning i alla former och möjlighet till fiske så kan vi ge exempel på följande 

passande aktiviteter 

 

Besök Fjällhotelletets (Ammarnäsgården) hemsida ammarnasfjall.se för mer 

information. 

 

Ammarnäs har en fin hemsida www.ammarnas.nu  där ni själva kan se om ni hittar 

något intressant. Hör gärna av er om önskemål. 

 

. 

 Ridning på islandshästar. Kortare eller längre turer. www.fjallhasten.com 

  

  

 Vissa aktiviteter kan begränsas  av väder  

http://www.ammarnas.nu/
http://www.ammarnas.nu/
http://www.fjallhasten.com/


Program 

Tisdag Egna aktiviteter för vi som kommer tidigt 

 

Onsdag  Samling med dryck och macka. 

Ca: 21.00 Midnattsbridge 18 brickor  

 

Torsdag 

09.30 Frukostbridge 18 brickor vid dåligt väder. 

12.00 Lunch Alt lunchpaket sedan fria aktiviteter. 

15.00 Texas holde’m kval 1 

17.00 Middag 

18.30 Barometer  30 brickor med D.D och Aprilsilver  

                    Anmälan före  18.00. 

22.30 Texas holde’m kval 2 

 

 

Fredag 

09.30     Frukostbridge 18 brickor vid dåligt väder.  

12.00 Lunch Alt lunchpaket sedan fria aktiviteter.    

15.00 Texas holde’m kval 3 

17.00 Middag 

18.30 Ammarnästräffen omgång 1, VBF RALLY final. 

22.30  Texas holde’m final. 

 

Lördag 

09.00  Ammarnästräffen omgång 2 VBF RALLY final. 

12.30  Lunch 

17.25  ser vi på V 75 

19.30  Supé med prisutdelning för Ammarnäsveckan.  

 

Söndag 

09.30  Sista chansen 18 brickor 

13.00  Lunch och det mindre roliga avskedet. 

 

VBF vårplaneringsmöte för spelprogrammet 2013-2014 fredag em. 

alternativt lördag em. 

 

Detta är ett programförslag. Vissa ändringar kan bli aktuella beroende på 

väder vind, utflykter och goda ideer. 



         KOSTNADER 

     Hotellalternativ i dubbel eller flerbäddsrum 

 Tid 2 april – 7 april 2013 

1 Måndag middag - Söndag lunch per person pris på förfrågan 

2 Tisdag middag – Söndag Lunch per person 3300:- 

3 Tisdag (ej middag) –Söndag Lunch per person 3115:-  

4 Onsdag middag – Söndag Lunch per person 2730:-  

5 Onsdag kvällsfika - Söndag lunch  per person  2600:- 

6  Torsdag middag - Söndag lunch  per person  2110:- 

7  Fredag middag- Söndag lunch  per person 1495:- 

8  Enkelrumstillägg     per dygn    150:- 

9  Enbart  Bankettmiddag       300:- 

    Priserna är per person. 

    50% rabatt för barn 7-15 år.  0-6 år gratis. 

 

Övrigt:        Handuksbyte fredagar.  Annars ej dagsstädning på rummen. 

Betalning:  Kontant /kontokort (ej fakturering). Moms ingår i priserna. 

 

                    Bridgetävlingar 

 

 1. Midnattsbridge  60:- 

 2. D.D barometer Aprilsilver 100:- 

 3. Frukostbridge  50:- 

 4. Ammarnästräffen  250:- 

 6 . Texas holde’m   50:- 

 

 

  ÅRETS SPONSORER 

 

 AMMARNÄSGÅRDEN 

 Västerbottens Bridgeförbund 

 Ann-Liz Sehlstedt 

 

 

Anmälan via mail till Bengt Andersson 090-181640  eller till  

styrelsen@acbridge.se  (bevaka att ni får bekräftelse på er bokning i retur) 

 

Ange önskemål om hur ni vill bo. Rumsfördelning sker efter 

anmälningsordning. 

 

Sista anmälningsdag för boende Söndag 24/2 

 

Vid sena avbokningar tas avbokningsavgift ut.  

 

 

http://www.imdb.com/title/tt0467197/

