ALLEMANSTRÄFFENS FINAL 2018
Söndagen den 18 mars på Rosengårds Sporthall
Vägbeskrivning: Norrifrån/Söderifrån: Kör in på Inre Ringvägen kring Malmö i riktning
Trelleborg/Göteborg. Kör av trafikplats Rosengård mot Centrum/Rosengård. Kör in mot centrum ca
400 meter. Kör upp på Rosengårds Centrum mot södra parkeringen, Citygross P2. Parkera vid
sporthallen längst till vänster (mot sydväst) på parkeringen (P-skiva behövs). Kontrollera Pskyltning!!! Vägbeskrivning finns på hemsidan.
OBS! Malmö Kommun är rädda om sina hallgolv. Därför bör uteskor om möjligt undvikas i
spellokalen. Ta gärna med inneskor/gymnastikskor eller använd skoskydd (finns vid entrén!
Möjlighet att byta skor finns på läktaren inne i hallen. Eftersom vi spelar i en idrottshall bör ni vara
beredda på att innetemperaturen är lägre än "vanligt".
OBS! Tänk på att sporthallar är kallare än vanliga lokaler. Ta gärna något extra klädesplagg!
Speltider:

Samling senast 9.50
Anmälan sker genom att ni sitter vid ert bord senast 9.55!
Startavgiften samlas in under rond 1, jämna pengar tack!
10.00-13.35
24 brickor
13.35-14.55
Lunch
14.55-18.30
24 brickor
Prisutdelning ca 18.40

Servering:

I pauserna serveras kaffe, te, vatten och läsk samt frallor och kakor mm.
Det kommer även att serveras lunch, både kallt och varmt för 50-60 kronor!

Bordsavgift: 100 kronor per spelare, 50 för juniorer. Startavgiften samlas in under första ronden.
För efteranmälda par som inte har kvalat är startavgiften 200 kronor per spelare.
Mästarpoäng:Silver- och rankingpoäng (utan handikapp) till minst 16 par och bronspoäng.
Priser:

Priser till 16 par (baserat på handikapp), 3000-2000-1000-700 kronor i kontanter
samt därefter andra priser. De tre bästa får diplom i efterhand. Det delas även ut
priser till omgångsvinnare samt medelpriser!

Tävlingsform: Oändlig Howell i tre grupper, semibarometer. Bridgemate användes.
Handikapp: Nationellt handikapp gäller (tävlingar t o m 28/2) och avdrag sker löpande.
Rondtid:

16 minuter per rond inkl. byte.

Rökfritt:

Det är rökfritt i hela byggnaden (även på toaletterna). All rökning sker utomhus.

Ledning:

TL: Jan Eric Larsson, Dan Nilsson.
Sekretariat: Fredrik Jarlvik. Brickbytare: Marto, Erik, Peter

Välkomna till en trevlig bridgetävling med lång tradition!
SKÅNES BRIDGEFÖRBUND, 040-26 33 40

För sena återbud/ändringar (lördag-söndag).
Kontakta Fredrik Jarlvik 040-49 78 79 eller 0705-49 78 29!

