
Bridgevecka i Dalarna, Leksand  

9 - 13 augusti 2021 

 
Vi inbjuder till en trivselvecka med mycket bridge i olika former. 

Vi bor i stugor i en naturskön miljö på hotell Moskogen i utkanten 

av Leksand. Hotellstugorna består av ett sovrum med två sängar, 

dusch och toalett, kyl, spis, köksutrustning, kabel-tv, internet-

anslutning och uteplats med möbler. Utomhuspool, tennisbanor 

och tillgång till gym finns på området . 

Vi vänder oss inte till eliten utan snarare till klubbspelaren.                       

 

Måndag  

13.30 Genomgång av sommarproblemet 

14.00 Vi intar våra platser vid spelborden. Bridgetävling  24 brickor, Hcp   

16.00 Fika paus   

19.00 2-rätters middagsbuffé och kaffe   

 

Tisdag  

09.30 Sprintermästaren IAF 18 brickor  

12.00 Lunch, kaffe 

13.30 Bridgetävling  24 brickor, Hcp    

18.30 Middagsbuffé och kaffe 

 Efter middagen finns möjligheter till en tipsrunda 

 

Onsdag         

LEDIG FÖRMIDDAG eller  

9.30  4-manna med lottade lag för de som inte får nog av bridge (Bordsavgift 50kr) 

12.00 Lunch, kaffe 

13.30 Bridgetävling 24 brickor, Hcp    

18.30 Middagsbuffé och kaffe 

 Bridgequiz i puben 

 

Torsdag   

09.30 Huvudtävling  2 grupper  39 brickor  barometer 

12.00 Avbrott för lunch, kaffe   

13.00 Bridgen fortsätter och efter tävlingen finns det möjligheter att fråga Bridgedoktorn 

18.30 Tre rätters middag och kaffe  

  

Fredag   

09.00- Vintävling - strata 18 brickor i olika grupper   

C:a 12.00 Lunch  

 

Prisutdelning varje dag vid/efter middagen 

 

Avgiften för fyra övernattningar med helpension i dubbelrum och är 4500 kr/person 

850 kr i tillägg för enkelstuga (finns endast ett fåtal). 500 kr betalas vid anmälan och vi skickar en faktura på 

resterande belopp i under juli tillsammans med sommarproblemet. 

 

Anmälan till Catharina/Krister Ahlesved på mail info@nyabridgeskolan.se  

Om möjligt ange MID nr och endast anmälningar i par!  

Anmälningsavgiften (500 kr) betalas i samband med anmälan till  

Handelsbanken (Krister Ahlesved) 6106 – 716 496 682 

 

Startavgift för samtliga bridgetävlingar, 400 kronor/person (ej 4 manna) som betalas kontant på plats. 

OBS! om du ej är medlem i FSB är startavgiften 640kr. Vi använder oss av bridgemate 

Det går bra att åka tåg till Leksand. Vi ser till att du blir hämtad och skjutsad till Leksands station. 

 

Har ni några frågor går det bra att ringa oss på 08-345501 

 

Arrangör: Catharina och Krister Ahlesved  

mailto:info@nyabridgeskolan.se

