
Herzlich
willkommen 
in Burghausen 

EM
+ Bridgeläger I 
+ Bridgeläger II
+ Bridgefestival
= maximalt kul

Slottet i Burghausen är världens längsta (1.043 m)
Och bridgen i Burghausen blir nog världens roligaste...

11-22 juli 2014

Burghausen grundade sitt väl-
stånd på handel med salt under
medeltiden. Numera är det fram-
för allt kemisk industri som är
näringslivets ryggrad. 

Burghausens närmsta större
grannar är Salzburg och
München. (Innsbruck ligger litet
längre bort.) Från München ord-
nar värdarna transfer (gratis buss)
för grupper. Enstaka resenärer
som kommer på udda tider kan
åka tåg (går varje timme från
München).

Burghausen är en småstad (c:a
19.000 inv) med en liten, charmig
Altstadt där allt finns på bekvämt
gångavstånd.

Vi rekommenderar helpensionen
på Burghausen Youth Hostel à
€35 per person och dygn.
Hotellen är inte heller dyra (€35-
85) men då tillkommer lunch och
middag.



1) Mixed €100/par
2) Övr. EM tävlingar €150/par 
3) Gratis
4) Europeiska och tyska BFs camp är gratis
5) Gratis för dem som deltar i minst två aktiviteter i
Burghausen.

Bridgen...
Det är fyra fristående aktiviteter:
EM - mixed första två dagarna och därefter tre
dagar med öppen klass (för yngre och äldre
juniorer resp. tjejer).
Europeiska lägret är gratis. Se schemat t.h.
Tyska lägret är också öppet för alla i åldrarna
16-25 år. Se schemat t.h.
Bridgefestivalen, som vanligt.

Målsättning med öppna
EM, och framför allt lägren,
är att ha kul samtidigt som
deltagarna blir lite bättre —
både som människor och
spelare. 

Förutsättningarna för detta
är idealiska i Burghausen.

Stadtsaal, där festligheterna
ska äga rum.

 

17 JULI 
10:00 - 13:00 Bridge Tournament 
13:00 - 14:00 Lunch 
14:00 - 16:00 Relax by the lake
16:00 - 18:30 Bridge competition 
18:30 - 19:30 Dinner 
19:30 - 23:00 Bridge Tournament 
23:00 -  Midnight snack+crazzy Pairs 
18 JULI
10:00 - 13:00 Bridge Tournament 
13:00 - 14:00 Lunch 
14:00 - 16:30 Excursion on the river 
16:30 - 18:30 Relaxation at the lake 
18:30 - 19:30 Dinner 
19:30 - 23:00 Bridge Tournament 
23:00 -  Midnight special tournament 
19 JULI
10:00 - 13:00 Bridge Tournament 
13:00 - 14:00 Lunch 
14:00 - 16:30 Bridge lessons 
16:30 - 18:30 Sport + Relax
18:30 -  Party 
20 JULI
10:00 - 13:00 Bridge Tournament 
13:00 - 14:00 Lunch 
14:00 - 16:00 Relax by the lake 
16:00 - 18:30 Bridge competition 
18:30 - 19:30 Dinner 
19:30 - 23:00 Bridge Tournament 
23:00 -  Special Pairs tournament 
21 JULI
10:00 - 13:00 Game Theory
13:00 - 14:00 Lunch 
14:00 - 16:00 Relax by the lake 
16:00 - 18:30 Bridge  
18:30 - 19:30 Dinner 
19:30 - 23:00 Bridge Tournament 
23:00 -  Special Pairs tournament 
22 JULI
10:00 - 13:00 Bridge Tournament 
13:00 - 14:00 Lunch 
14:00 - 18:00 Bridge Tournament 
18:00 -  Party 

Pengarna...
Burghausen är ingen dyr stad och det är relativt
billigt att ta sig dit. Dessutom har de först anmäl-
da chans att få sitt deltagande sponsrat. Så tveka
inte, “Gilla” och anmäl dig idag!
INGEN PARTNER?
Inget problem, det löser sig på plats. Syftet är ju
att du ska utbyta erfarenheter och skaffa dig nya
vänner. 

RESAN
Billigast är att fylla en bil men det är även billigt
att flyga om du bokar tidigt. I det här fallet lönar
det sig inte vänta eftersom priserna på sommaren
regelmässigt är höga.

3000 KR I BIDRAG OCH GRATIS FESTIVAL
Deltagare kan få upp till 3.000 kr. i bidrag med
Bridgefestivalen som grädde på moset. Detta
utgör ytterligare ett skäl till att du bör anmäla dig
tidigt eftersom det är högst troligt att vi slår i det
tak som satts för hur många som kan få bidrag.
Följande står på spel:

2000 kr i allmänt resebidrag till Burghausen för
dem som deltar i minst en aktivitet i Burghausen.
1000 kr ytterligare (summa 3.000) för dem som
deltar i minst två aktiviteter i Burghausen.
Gratis spel och boende i Örebro för dem som
deltagit i minst två aktiviteter i Burghausen

ANMÄLAN OCH MER INFO
Mer info finner du på Förbundets hemsida: 
www.svenskbridge.se/kul_tur2014
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