
UNIOR SM PAR 2017Jinkluderande det danska JDM par, den 9-10 september.

Återigen kommer en JSM tävling att slås ihop med Danmark. Den 
som kommer ihåg väl vet att i maj månad spelades JSM lag i Var-
berg, vid vilket även danska JDM spelades samtidigt. Nu är det dags 
för JSM par och Danmark, här följer mera information:

FAKTA: 
Var: Blaksets Bridgecenter, Gladsaxevej 382, 2860 Søborg, Köpenhamn.
 
När: 9-10 september 2017. Det hela beräknas börja 13.00 på lördagen och 
avslutas vid 15.00 på söndagen. 
 
Hur: Partävling, där alla möter alla. Mer detaljerad information publiceras 
på plats och fastställs då antalet deltagande par är bestämt.
 
Vem: Alla juniorer som vill vara med och göra upp om SM-titlarna i junior- 
klassen för par. Förutom medaljer tävlas det om mästarpoäng och extra 
sponsrade priser. Jan Malmström, Varberg, medföljer som svensk ledare.
 
Kostnad: 175 DKR/spelare för alla måltider (kom ihåg att säga till vid an-
mälan för eventuella allergier). Läsk, vatten, godis med mera går att köpa i 
spellokalen – det är inte tillåtet att medföra egen dryck.  
 
Övernattning: Tar man med sig sovsäck och liggunderlag kan man övernatta 
gratis i spellokalen. Vill man bo i ”riktig säng” kan man boka sådan då man 
anmäler sig. Dock får man då själv betala och arrangören bokar till billigast 
möjliga peng på B&B eller vandrarhem i närheten av spellokalen. 
 
Resor: Arrangören kommer att se till man blir hämtad från den tågstation 
man reser till. Åker man bil kan man självklart köra direkt. Vår kontaktperson 
i Danmark: Birgitte Capion +45 71 545208. birgittecapion@gmail.com.
 
Anmälan & frågor: Görs till Johan Grönkvist på kansliet, jgr@svenskbridge.se.  
 
OBSERVERA! Anmälan ska vara gjord senast den 27 augusti 2017.  

GÖR SÅ HÄR:
1. Fundera på hur ni ska resa. Man  
 ska vara framme före 12.00, lör- 
 dagen den 9/9 och kan åka hem  
 efter 16.00 på söndagen 10/9.

2. Skicka en anmälan till Johan  
 Grönkvist (jgr@svenskbridge.se) 
 innehållande följande info:
 * Spelarnas namn, medlems- 
 nummer och e-postadresser  
 och mobiltelefonnummer.
 * Meddela hur ni vill bo.
 * Meddela om ni har allergier. 
 * Meddela hur ni tänker resa. 
  * Om tåg, berätta från vilken  
 station ni vill resa från så bokar  
 vi era biljetter och de kommer  
 som SMS-biljetter.  

3. Mer information med bekräf- 
 telser etc. kommer direkt från  
 det danska förbundet.

4. Åk till Danmark, spela och ha  
 en skoj helg med massor av bridge. 


