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Norsk Bridgeforbund 

Midt-Trøndelag krets 

 

 

Vi har gleden av å invitere til: 

Sommerbridge LIVE! 

Første gang tirsdag 7.7.2020 
 

Fra tirsdag 7. juli starter vi med sommerbridge live på Bridgehuset. For å 

opprettholde smittevern blir det forhåndspåmelding og begrensning på 8 bord. To 

bord settes sammen, for å oppnå en meters avstand, Det vil bli fulldublert med kort, 

slik at ingen bruker de samme kortene. Kun vipps eller bankbetaling. Betal gjerne på 

forhånd slik at du enkelt kan vise kvittering til TL. Bridgemater legges i plast og 

desinfiseres mellom rundene, kun nord trykker på maten. Den meldeboksen du 

bruker i første runde, tar du med deg og bruker hele kvelden. Det vil ikke bli 

servering, så alle må ta med seg det de trenger av kaffe o.l. Hånd- og overflate-

desinfisering vil være tilgjengelig i lokalet, så vi mener smittevernet skal være godt 

ivaretatt, men er du i risikogruppe må du selv ta en vurdering i samråd med lege om 

du kan delta, ingen med symptomer kan møte.  
 

For de som ikke kan/vil møte på bridgehuset har vi et samarbeid med 

Namsos/Fredrikstad på BBO som spiller tirsdager klokken 19.00, arrangør for den er 

vNBF0219(Iwona Larssen) Alle som har stått på includelistene til våre turneringer, 

skal kunne melde seg på, hvis du ikke får meldt på ta kontakt med vNBF0219. 

Betaling på vipps til Fredrikstad BK # 962 27 339 kr 50 pr spiller. Det er 

kveldspremiering, og sammenlagtpremie (8 kvelder) Denne teller ikke i vår 

sammenlagt, men blant våre medlemmer som deltar på 60% eller flere av kveldene 

trekker vi en premie. 

Sammenlagtpremie gjelder for hittil arrangert på BBO, og live ut sommeren, 4 beste 

kvelder med fire forskjellige makkere er tellende. Det vil bli flere trukne premier enn 

tidligere år, kriterier for å være med i trekking blir 3 deltakelser med 3 forskjellige 

makkere. 
 

Velkommen til det grønne bordet igjen, vi gleder oss til å se så mange som mulig av 

dere. 
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 Spillested: Bridgehuset, Brattørveita 10, Trondheim 

 Første spillekveld: tirsdag 7. juli kl 19:00 

 Startkontingent: kr 80/50. Betales på VIPPS til NBF MT/511942 

 Antall spill: 24 pr kveld 

 Premiering: Sammenlagt og trukket 

 Turneringsleder: Hans Arne Forseth 

 Kontakt: HA Forseth, 412 15 636/hansarne7@hotmail.com 

 

 Velkommen  


