
  
 

11:e VINTERBRUNNSSPELEN  

(Göran Gjerlings Minne) 

 

4-6 FEBRUARI 2011 

 
I januari 2001 startade Göran Gjerling Vinterbrunnsspelen för mindre rutinerade 

bridgespelare med 16 par på startlinjen – att jämföras med de drygt 100 par som var med 

när tävlingarna ifjol firade tioårsjubileum! 

 

4-6 februari 2011 är det dags för den elfte upplagan av Vinterbrunnsspelen (Göran Gjerlings 

Minne) på Ronneby Brunn. Tävlingarna, som är maximerade till 120 par, vänder sig till 

mindre rutinerade bridgespelare. För att få delta krävs att du är medlem i klubb ansluten till 

Förbundet Svensk Bridge.  

 

 

PROGRAM 
Fredag 4 feb  från kl 14.00  Registrering, kontant betalning i spellokalen på Silver Hill 

         kl 17.00-21.00 Kvaltävling för gruppindelning till kommande tävling 

         kl 21.30     Lättare kvällsmåltid inkl måltidsdryck (kostnad: 100 kr/pers) 

 

Lördag 5 feb  kl 09.00-12.45 Deltävling 2, fyra grupper med utdelning av placeringspoäng 

         kl 13.00     Lunch 

         kl 14.30-18.30 Deltävling 3, fyra grupper med utdelning av placeringspoäng 

         kl 20.30     Middag med dans till levande orkester 

 

Söndag 6 feb  kl 09.30-13.30 Deltävling 4, fyra grupper med utdelning av placeringspoäng 

         kl 13.45     Lunch (i huvudrestaurangen) med prisutdelning – nyttopriser  

till halva startfältet 

 

 

ANMÄLAN 
Anmälan med uppgivande av medlemsnummer samt uppgift om boendeform ska senast den 
17 januari 2010 vara arrangören tillhanda, via:  

 

  Bertil Arvidsson, tel 0470-460 92, e-post: lilianobertilarvidsson@telia.com 

  Thomas WInther, tel 026-65 60 76, e-post: twi@svenskbridge.se  

   

Bekräftelse på din anmälan finner du på:   

www.bridgefederation.se/filbyter_bridge, klicka därefter på Vinterbrunnsspelen 2011. 



 
 
 
AVGIFTER 
Två övernattningar (del i dubbelrum), två frukost, två lunch inkl måltidsdryck och tvårätters 

middag på lördagskvällen samt deltagande i samtliga fyra tävlingar – 1.950 kr/person. 

 

För dem som inte deltar i tvårätters middag på lördagskvällen – 1.800 kr/person. 

 

Enkelrumstillägg – 225 kr/natt. 

 

 

 

ÖVRIGT 
Servering av kaffe, läsk, smörgås, bulle och kaka finns att tillgå under samtliga tävlingar och 

till moderata priser. 

 

Anländ gärna till Ronneby Brunn i god tid före registreringen på fredagen, bl a för att kunna 

dra fördel av faciliteterna i SPA-anläggningen. Eller kanske stanna kvar en dag extra och 

koppla av efter en spännande tävlingshelg? 

 

För dem som är förhindrade att delta i fredagens kvaltävling, finns möjlighet att delta i de 

resterande tävlingarna. Tävlingsledningen äger då rätt att placera sådana par i grupp efter 

inspelade mästarpoäng och/eller handikappstyrka. 

 

25 kr/spelare går oavkortat till Cancerfonden (Göran Gjerlings Minne) 
 
 

 

TÄVLINGSORGANISATION 
Huvudansvarig:       Bertil Arvidsson 

Överledare tävlingarna:   Carl Ragnarsson 

Tävlingsledare:        Tommy Andersson, Magnus Berg, Staffan Hed och Thomas Winther 

Brickläggning:        Börge Rosqvist 

 
  

 


