
BRIDGENYTT från VÅLÅDALEN 
Nr 1.  Årgång 39. 2014 
 
 

39:e året i VÅLÅDALEN 
 
För 39:e året i rad inbjuds i vecka 37 till höstbridgevecka på Vålådalen Fjällstation med den 
Jämtländska färgsprakande fjällvärlden runt knutarna. Vi fortsätter de senaste årens koncept och 
börjar på lördagen.  

 
 

                         6 - 12 september 
 
PROGRAM Lördag     Samlingstävling kl 19.00. Handicap 

 Söndag   Mixedtävling - barometer 
   Måndag   Tototävling med V 5-spel 
   Tisdag     Huvudtävling - silverbarometer 

 Onsdag   Huvudtävling rond 2 - silverbarometer 
   Torsdag   Huvudtävling rond 3 - silverbarometer och bankett 
   Fredag    Hemresa 
 
 
      
       Vandringpris från KOSTABODA 
 
För tredje gången tävlas om ett fjärde vandringspris som KOSTABODA har satt upp. En kristallskål 
 Aria, designad av Göran Wärff , värde 6 000 kr 
Vandringsprise t delas ut till den spelare som har flest poäng år 2016 
Veckans spelare får en graverad minnessak i kristall 
1:a pris i Huvudtävlingen är var sin frivecka år 2015 
1:a pris i Mixed ger 3 dygns halvpension år 2015 
Värdefullt prisbord i varje tävling utom toton 
 
 
 
           PAKETPRIS 
 
Vi unnar oss lyxen att bo i det modernt inredda Tipshuset (så långt rummen räcker)  
PAKETPRIS 4 800 kr/person. (Kan inte kombineras med andra rabatter). 
•••• Logi i tvåbäddsrum i Tipshuset, Täppstugan eller Stockstugan inkl lakan och slutstädning. 
• Halvpension (frukost och middagsbuffé med förrätt, varmrätt och dessert) 
• Bankett med lättöl eller vatten till förrätten samt vin till varmrätten. 
• Tillkommer 1200 kr för enkelrum.  
 
Tävlingarna omfattar c:a 26 brickor per kväll och spelas efter middagen i Lunndörren i Sporthallen. 
Vi satsar på gemyt och trivsel 
Vi har plats för 36 par och hoppas få Din föranmälan senast den 30/6.  
Vi spelar om bronspoäng i samtliga tävlingar och om silverpoäng i Huvudtävlingen. 
 
Startavgiften för hela veckan är 600 kr  inklusive Gurka- och Totostarter samt korvgrillning. 
Tipspromenader och fjällvandringar m.m. kompletterar programmet. 
 
Med hopp om återseende än en gång, hälsas Du hjärtligt välkommen av Bernt 
 
 
Förfrågningar  Bernt Sigvardsson, Herrgårdsvägen 17A, 371 42 Karlskrona 
anmälningar  E-post   berntsigvardsson@telia.com    Tel  0455-179 15 eller 0708-17 91 51 
  


