




Hvem?
Alle barn og unge fra hele landet, med
interesse for bridge. Det trengs ingen
forkunnskaper. Deltakerne vil bli delt inn i 5
nivå fra helt nybegynner til
landslagsspillere/landslagsaktuelle.

Reisen
Deltakere nordfra og sør for Trøndelag reiser til
Bodø (de aller fleste med fly) og derfra til
Lovund med en hurtigbåt som vi har chartret i
forbindelse med arrangementet. Hurtigbåten
går ca kl 13.30 (24.sep) fra Bodø. Retur til Bodø
blir ca kl.18.30 (26.sep) og videre med fly. 

Deltakerne fra Trøndelag reiser i
utgangspunktet med fly til Bodø og med den
chartrede båten derfra 13.30. Returen for
disse blir enten med fly fra Bodø eller med tog
fra Mo i Rana, dette blir avgjort etter at
påmeldingene er på plass. 
Bestilling av flyreiser gjøres av oss, med mindre
noe annet er avtalt. 

Deltakerne fra Helgeland reiser med bil, buss,
hurtigbåt og ferge etter nærmere avtale.

Pris
Både reise, overnatting, mat og aktiviteter er
gratis. Du må selv ordne med reise til og fra
flyplassen du skal reise fra.

Stjerner
En rekke av Norges (og verdens) beste
bridgespillere deltar som lærere og forelesere
på campen; Tor Helness, Boye Brogeland samt
jentelaget som vant VM i 2019, for å nevne
noen. Her vil det bli mulig å lære noe av de
aller beste.

Påmelding
Påmelding via NBF sin påmeldingsside:
https://www.bridge.no/ruter/turneringsinfo/1/12
455  og/eller på e-post til: kurtove@hotmail.com. 

Vi vil helst at dere sender en e-post til oss selv
om dere melder dere på via nett. 
Oppgi navn, fødselsdato, mobilnr, navn på
foresatt og mobilnr til denne. 
Vi vil også vite foretrukken flyplass for utreise, og
om det er allergier eller andre hensyn vi må ta. 

Påmelding så snart som mulig, men senest innen
22.06.2021. Det er begrenset antall plasser så
«først til mølla» gjelder. Ved fulltegning vil vi
operere med venteliste.

Sikkerhet
Barnas sikkerhet er vår høyeste prioritet.
Arrangementet gjennomføres etter de
smittefaglige råd som gjelder på arrangementets
tidspunkt. Dette gjøres i samarbeid med den
lokale kommunelegen.
Vi har egen lege som innleid i forbindelse med
arrangementet.
Det vil være vakthold på nettene som sørger for
at vi unngår uheldige og farlige hendelser.
Det vil være voksne med på reisene fra de fleste
store byene. I de tilfeller hvor barn reiser uten
følge vil de bli møtt på flyplassen.
Alle ledere må fremlegge politiattest i forkant av
campen.

Overnatting
Overnatting blir på Hotellet, i sjøhus/rorbuer og
på skolen. Hvem som skal overnatte hvor blir
avgjort når gruppene fra de ulike stedene er
klare. Overnattingen på skolen vil skje på
behagelige feltsenger.

Mat
Det vil bli servert god mat fra hotellet. De er
ansvarlige for frokost, lunsj og middag. Om
sulten melder seg ut over dette vil vi alltids ha
ei brødskive eller et knekkebrød på lur.

Kiosk
Det vil bli muligheter for å kjøpe brus og litt
snop til fornuftige priser på kveldstid.

Spørsmål
Kontakt Kurt Ove Thomassen på mob: 90 66
60 41 eller epost: kurtove@hotmail.com
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