
   

 

 

Tid & plats 
Förbundsmästerskapen i bridge avgörs den 20-21 november på Cinderella, Viking Line.  

Tävlingen 
Alla distrikt kan skicka ett par till förbundsmästerskapet (FM) i bridge 2017. Fjolårets vinnande par får 
en gratisplats utöver distriktets fördelade par. Uttagning av distriktets representanter görs av distriktet på 
det sätt man finner lämpligt men helst genom ett distriktsmästerskap (DM) där vinnarna får en plats i 
FM. Om distriktet anordnar DM i bridge kan det ansöka om att skicka extra par utöver det fördelade. 
Antal extraplatser fördelas i förhållande till antal deltagare i respektive DM.  

Maximalt antal deltagande par är 32. Tävlingen genomförs i vanlig barometer. Svensk Bridges 
tävlingsregler gäller. Tävlingsledare är Christer Cedergren med kollegor. 

Preliminärt program 
Måndag 20 november: 17:00 Ombordstigning efter uthämtning av båtbiljetter  
  18:00 Trerätters skeppsmeny, Seaview, däck 8 

19:30  Bridgespel, konferensen, däck 9 
 
Tisdag 21 november: 07:00  Frukost 
  09:00 Bridgespel 
  12:30 Julbordslunch, inkl. vin, öl, läsk och kaffe, däck 8   
  13:30 Bridgespel 
  15:00 Prisutdelning 
  15:15 m/s Cinderella anländer Stockholm. Bussar avgår. 

 

 



 

Anmälan 
Anmälan sker i två steg:  
1. Intresseanmälan från distriktet om att delta samt att eventuellt skicka extra par skickas till 
ola.nilsson@spfseniorerna.se senast 15 september 2017.  

2. Fullständig anmälan av distriktens par till förbundsmästerskapet i bridge 
2017 görs av distriktet senast den 15 oktober via länken till vänster eller nedan. 
Observera att förutom denna anmälan till förbundet måste deltagarna även 
göra en platsbokning direkt till Viking Line. Anmälningslänk: 
https://medlem.foreningssupport.se/spf/poll.asp?page=poll&pollid=634 

Vid anmälan ska MID-nummer anges. Vi förordar att deltagarna är 
medlemmar i Svensk Bridge. Anmälningsavgiften 700 kr/par sätts in på 
förbundets bankgironummer 187-5533 i samband med anmälan. Ange namn, 
distrikt och att det gäller FM i bridge på inbetalningen.  

Boka din biljett på Viking Line – Uppge koden BRIDGE 
Bokning av boende och deltagande på resan är obligatorisk – både för spelare och för medföljande. 
Bokning görs av deltagarna själva. Det går dock bra att anmäla grupper tillsammans. All bokning sker 
direkt till Viking Line via telefon 08-452 40 20 eller mejl: team8@vikingline.com. En kostnad på 35 kr 
per bokning tillkommer vid bokning via telefon. Bokning via mejl är gratis. Vid bokning per mejl måste 
du ange antal personer, kontaktuppgifter till den som bokar (adress, telefonnummer och mejladress), 
samt för- och efternamn, födelsedatum och nationalitet på samtliga resenärer. 

Priser per person 
Boende med del i 2-bäddshytt Inside Standard:  659,00 kr 
Boende i singelhytt Inside Standard:   759,00 kr 
Boende med del i 2-bäddshytt Seaside Standard:  709,00 kr 
Boende i singelhytt Seaside Standard:   859,00 kr 

I ovan priser ingår trerätters skeppsmeny, frukost i Viking Buffet, Julbordslunch samt bussanslutning 

inom Viking Lines upptagningsområde. 

Betalning och Biljetter  
Vid bokning via Viking Line erhålles en bokningsbekräftelse med betalningsinformation. Betalning sker 
sedan enligt bokningsbekräftelsen. Biljetter hämtas ut i Vikingterminalen på entréplanet innan 
ombordstigning. Glöm inte att ta med erhållet bokningsnummer och giltig legitimation när du hämtar ut 
biljetterna. 

Resor 
Resor med Viking Lines bussar inom bussupptagningsområdet ingår i biljettpriset. Resa med buss måste 
dock bokas. Mer information om från vilka orter det finns bussanslutning och avgångstider för bussen, 
hittar du på Viking Lines hemsida. Klicka här!  

Upplysningar 
Har du frågor om arrangemanget kontakta Ola Nilsson, ola.nilsson@spfseniorerna.se. Om frågorna 
gäller bridgespelet kontakta tävlingsledaren Christer Cedergren, info@kopensol.nu. 

Anmäl 
er här! 
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