
Invitasjon til Kieler cup i bridge Lørdag den           

18. Mars 2023 ombord i Color Fantasy 

 

Pris pr. deltager i 3 * innvendig lugar: NOK: 3000,-. Tillegg for øvrig lugarkategori: 300,- pr. pers for 3* 

utvendig Og 600,- pr. pers for 4 * utvendig Lugar. Har også 3* lugarer med promenadeutsikt og noen 5* lugarer. 

Vær rask med påmelding hvis du ønsker disse. Plass i parkeringshus (490,-) må bestilles hos Arild Olsson.  

(arild-o@online.no) Husk registreringsnummer.  

 

Prisen inkluderer følgende: 

• Turneringsavgift 
• Reise tur/retur i dobbeltlugar (s ingeltillegg: 250,- i 3- stjernes lugarer og 600,- for 4-stjerners utvendige lugarer) 
• Frokost tur / retur  
• Lunsj serveres tur / retur 
• Fruktbuffet og kaffe/te under hele oppholdet i konferanseavdelingen 
• Selskapsmiddag m/premieutdeling på returreisen 

 

 

Ønsker du å ha med ledsager/venn er prisen kr. 2300,- for 3 * innv. Lugar inkl. frokost, lunsj, og 

selskapsmiddag. Tillegg for singellugar: 250,- i 3- stjernes lugarer og 600,- for 4-stjernes utvendige 

lugarer.  

Det spilles monradturnering ved mer enn 16 bord. Med færre bord spilles det barometerturnering. 

Det deles ikke ut poeng (forbund/krets/klubb) i turneringen. Turneringsleder er: Finn Leiang 

  

Påmelding snarest til: Arild Olsson E-post:  arild-o@online.no Mobil: 98 28 04 05. 

Turneringen ligger også på turneringsoversikten på bridge.no  

 

Påmeldingen må betales innen 4.3.2023 på konto nr. 97132051481. Oppgi Navn og tlf. Når du 

betaler i nettbank. Påmeldingen er bindende fra samme dato. Color Line tilbyr avbestillingsforsikring 

til 100,- pr. person. Ta kontakt med Arild Olsson om dette. 

Båten går fra Oslo lørdag den 18.3.2023 kl. 14.00 og er tilbake i Oslo den 20.3.2023 kl. 10.00 

 

NB! Spillingen starter kl. 12.00. Utlevering av boardingkort til spillere fra kl. 11.00. 

Utlevering av boardingkort til ledsagere i skranken fra kl. 12.00. Color Line har skjerpet regler for 

ombordstigning for ledsagere. Disse kommer om bord kl 13.15.  

Premiering: 

Reiser med Color Line 

Krystallpremier  

Medaljer og vandrepokal 
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