
Sommerleir 2019
Norsk Bridgeforbund arrangerer sommerleir i perioden 7. - 12. juli.
Leiren blir i år arrangert i Oslofjord Convention senter (mellom
Sandefjord ogTønsberg).

Leiren blir arrangert i samband med europamesterskapet for ung-
domslag, så deltagelse på leiren gir en flott anledning til å følge
EM på nært hold.

I etterkant av leiren går NM par for junior, og dei som ønsker kan
forlenge leiren med deltakelse i denne turneringa.

Om juniorleiren

Formålet med juniorleiren er å skape en sosial og god atmosfære
som knytter vennskapsbånd og  gir grobunn for økt
bridgeinteresse. Godt samhold og vennskap preger leiren.

På juniorleiren blir det arrangert bridgeturneringer i mange ulike
former som single, par, imp, lag, lynbridge og hinder.

Det blir også lagt opp til opplæring, fra nybegynnerkurs for de helt
ferske til korte teoriøkter for de som er kommet litt lengre. 

I tillegg gjennomføres fritidsaktiviteter som fotball, bading m.m. En
utflukt pleier vi også å gjennomføre. Dette blir felles for alle
deltakerne. 

Leirens ledere

Leiren blir ledet av Pernille Lindaas og Vegard Brekke. Ny-
begynnerkurset blir holdt av Kurt-Ove Thomassen og Ingmund
Bjørkan.

NBF krever (på samme måte som Norges Idrettsforbund) at alle
ledere har godkjent politiattest slik at foreldre/foresatte kan være
trygge på å sende sine håpefulle til våre arrangement.          

http://www.osbk.no/Os-juniorbridgeklubb
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Hvem kan delta

Alle juniorer, fra 10-25 år

Pris

Pris for å delta på leiren er 2490.- pr person + reise. Os juniorbridgeklubb har imidlertid fått 15 000
kroner i støtte frå Os kommune (KUP-midler) til deltagelse på leiren og disse vil i sin helhet bli brukt
på medmemmer fra klubben som vil delta. (Skulle for eksempel 10 ønske å reise støtter klubben
med 1 500 pr person)

Reise

Vi har vært heldige å fått Sven-Olai Høyland ”med på laget”. Han er mangeårig lagleder for jente-
landslaget og bosatt i Bergen. Han skal bortover for å delta som lagleder under EM og de som
ønsker kan gjerne reise sammen med han. Han reiser bortover lørdag 6. juli og reiser med tog.
Ellers står en fritt til å ordne reise på egenhånd.

Påmelding

Vi må ha påmelding innen 10. mai (siste spillekveld før sommeren i klubben). Påmelding kan
gjøres til Torhild på telefon 995 40 604.

Leirens nettside

Info om juniorleiren blir oppdatert her: http://www.bridge.no/Laer-bridge/Sommerleir-bridge-2019

Vel møtt til bridgeleir!

http://www.osbk.no/Os-juniorbridgeklubb


