
              

Velkommen til 

Olrudpåsken 2015 

Scandic Ringsaker 
(tidl. Rica Hotel Hamar) 

 
27. mars – 31. mars 2015 
Ingen påske uten Olrud! 

Rombestilling 

62 35 01 00 / ringsaker@scandichotels.com  

Påmelding 

www.bridge.no  

finn.brandsnes@gmail.com 

telefon: 977 40 490 

Scandic Ringsaker og vi i arrangørstaben ønsker alle 

hjertelig velkommen til årets påskebridge på Olrud. 
For 28. gang innbyr vi til bridgefestival og en perfekt 

start på påsken. Bare tre måneder før 
Europamesterskapet i Tromsø, er dette en flott 

anledning til å teste formen både i par-, lag- og 
mixturnering. Ulike puljenivå gjør Olrudpåsken like 

interessant for så vel eliten, klubbspillere og 
nybegynnere. 

Scandic Ringsaker (tidligere Rica Hotel Hamar) ligger 

ca. 4 kilometer nord for Hamar. Hotellet tilbyr 
spesialpriser inkl. fullpensjon i anledning 

arrangementet. Ved bestilling er det viktig å oppgi at 
oppholdet gjelder Olrudpåsken i bridge.  

Har du noen spørsmål, eller trenger hjelp med å 
ordne makker, nøl ikke med å kontakte meg på e-

post eller telefon. Ønsker du å spille par, men 
mangler lag, er det flere som ordner dette ila 

parturneringen.  

På lørdagskveld arrangeres det meldekonkurranse. På 
søndagskveld arrangeres Quiz. Ellers er det mulig å 

danse/svinge seg i baren hver kveld   
Bli med du også! Velkommen til Olrudpåsken 2015! 

 
Hilsen Finn og alle i staben 

 

 

 

mailto:finn.brandsnes@gmail.com


 

Program 

 
VELKOMSTTURNERINGEN 

Påmelding ved start. Startkontingent 300,- pr. par. 
 

PARTURNERINGEN Spilles i tre puljer 
 

MESTERPULJE: For eliten og de som ønsker og spille 
mot de beste. Startkontingent 550,- pr. spiller. 

Forbundspoeng. Meget gode pengepremier til beste ¼.   
 

ÅPEN PULJE 

Er for den ”vanlige klubbspiller og turneringsspiller”, 
og man møter ikke de aller beste. Startkontingent 

450,- pr. spiller. Forbundspoeng. Pengepremier til 
beste ¼.  

 
HYGGEPULJE/REKRUTT 

Er for de som føler de ikke er klare for Åpen Pulje. I 
denne puljen spiller vi noen færre spill en de andre 

puljene. Bridge skal også være kos! Har du lyst å spille 

turnering uten noe stress, er dette puljen for deg og 
makker.  

 
LAGTURNERING 

Her spilles det ”Monrad”, dvs ditt lag møter alltid et av 
de lagene som ligger nærmest ditt i poeng. (De beste 

møter de beste, osv) Forbundspoeng og gode 
pengepremier. 

 

MIXTURNERINGEN 
Siste dag spilles det Mixturnering. Turneringen er for 

mixpar på alle nivå. Startkontingenten er 400,- pr. 
spiller. Forbundspoeng.  

Informasjon 

 

 Fredag 27. mars 

Kl. 19.00 Velkomstturnering 

 
Lørdag 28. mars 

Kl. 10.00 Parturnering 1. sesjon 

Kl. 15.00 Parturnering 2. sesjon 

  

 Søndag 29. mars 

Kl. 10.00 Parturnering 3. sesjon 

Kl. 14.30  Premieutdeling par 

Kl. 16.00  

 

Lagturnering 1. sesjon 
 

 
 Mandag 30. mars 

Kl. 10.00  Lagturnering 2. sesjon 

Kl. 15.00 Lagturnering 3. sesjon 

Kl. 19.00 Premieutdeling lag 

 
 

Tirsdag 31. mars 

   Kl. 10.00    Mixturnering 1. sesjon 

   Kl. 15.00 Mixturnering 2. sesjon 

  Kl. 18.00     Premieutdeling mix 

 


