
  Inbjudan 
 
 
Örnträffen, Partävling, 25/1 2020 kl. 10.00 
 
Örnsköldsviks Bridgeallians (ÖBA) bjuder in till partävling i vår lokal 
Sockenvägen 8 i Arnäsvall (3 km norr om centrum). 
 
Tävlingen är en silvertävling, spelform partävling, minimum 42 brickor.  
 
Tävlingsledare är Jonas Dahlgren (spelande). 
 
Startavgift: 200 kr per person (kontant eller Swish). 
 
Vi erbjuder mat i lokalen (catering) för 150 kr/person (fläskfilé, bearnaisesås, 
potatisgratäng, sallad, nybakat bröd, dryck). 
 
Penningpriser och andra nyttigheter. 
 
Anmälan sker på Ångermanlands Bridgeförbunds hemsida SENAST 
den 22/1. OBS föranmälan om mat till Anders på elfving.a@gmail.com. 
 
Inneskor eller skoskydd är ett krav i lokalen för att underlätta städning. 
Skoskydd finns att låna. 
 
Frågor och upplysningar besvaras av Åke Lundberg 070-696 98 28 eller 
akeauktioner@live.se. 
 
 
 

Välkomna till en trevlig bridgedag 
önskar  
ÖBA 
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