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Inbjudan

till 
Silfverpengen 2012 

(  fd Kamratträffen )

Söndag 13 maj. Start kl 10.00

Luleå BK hälsar er välkomna till silvertävlingen 
”Silfverpengen 2012” med ett riktigt stort prisbord !

OBS ! Begränsat antal bord. Skynda er att anmäla, först till kvarn..

Spelform: Barometer - Oändlig Howel. Antal brickor 42-46 

Startavgift: 200 kr per spelare. 

Tävlingen spelas i Luleå BKs lokaler och förutom silverpoäng 
finns följande priser till de tre första paren:

1:an 2000 kr (till paret på första plats)

2:an 700 kr (till paret på andra plats)

3:an 500 kr (till paret på tredje plats)

Dessutom finns dessa priser att tävla om:
• 200 kr till segraren i rond nr 3
• 200 kr till segraren i rond nr 5
• 500 kr till paret som leder i halvtid
• 200 kr till segraren i rond nr 7
• 200 kr till segraren i rond nr 9
• 500 kr till paret som slutar närmast medel
• tröstpris på 100 kr till sista platsen
• Dessutom blir det ett utlottningpris på 500kr till 1 par! 

                   ( de par som redan vunnit priser deltar ej i utlottningen)



• Tävlingen genomförs endast om det blir 16 par eller fler.

• Deklarationskort krävs i 2 ex / par

• System enl. Sveriges BFs bestämmelser för silvertävling.

• Varje svensk spelare skall ha erlagt medlemsavgift i 
förbundet Svensk Bridge 

• Priserna kommer att räknas upp om det blir fler än 20 par i 
relation till hur många fler det blir.

• Fika finns att köpa under dagen

• Beräknad tid för lunch är  13.00 – 14.00

• Sista anmälningsdatum är tisdagen den 8 maj

• Anmälan till: krister.a.lundkvist@gmail.com
                       tel. 073-023 99 79 eller
                       henrik.oldenburg@bredband.net 
                       tel. 070-1304922 

• Får ni ingen bekräftelse via e-mail ring 073-0239979, 
        samt även för övriga frågor

• För er som ev. har behov av boende så hittar ni förslag via 
denna länk: http://www.visitlulea.se/ där ni även finner 
andra aktiviteter i Luleå 

Välkommen till en spännande tävling.
Krister Lundkvist  Luleå BK

Se vår hemsida för mer info: http://www.luleabridge.se/
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