
NORDIC JUNIOR CAMP
Nu har Du som Bridgejunior chansen igen!

ÖREBRO | SCANDIC GRAND HOTELL | 21-24 MAJ

FAKTA 
Boende:  Du kommer bo på dubbelrum i hotellet, det är också där vi äter all mat i deras restaurang.
Resa:   För dig som åker tåg så ska du åka till Örebro Södra station, väl framme där har du cirka 250  
   meters promenad till hotellet, karta finns på hemsidan.  
Kostnad:  2 500kr/junior. SBF:s juniorfond stöttar svenska juniorer med 1 000kr varför priset blir 1 500kr.  
   Vi rekomenderar alla juniorer söka stöd till detta och för resan från sin klubb och sitt distrikt.  
  Medföljande ledare eller föräldrar 1 700kr. 
Anmälan: Anmälan görs via e-post till Micke Melander, mme@svenskbridge.se. Senast 26 april. 
Frågor:  Vid frågor eller funderingar kontakta: Eva Abragi, e@abragi.se eller 076-888 12 09.  
Övrigt:  För fullständigt program, mer information, anmälda deltagare mm. Se www.svenskbridge.se/junior.

Vartannat år förvandlas det svenska rikslägret 
för juniorer till Nordic Junior Camp. Vi öppnar 
med andra ord dörrarna för deltagande av 
juniorer från Nordens alla hörn. 
 
Den 21-24 maj  är det dags igen och denna 
gång håller vi till på Scandic Grand Hotell i  
Örebro. Lägret är under Kristi Himmelsfärds-
helgen och börjar på torsdagen vid 15.00 och 
slutar på söndagen efter lunch 13.00. 
Nordic Junior Camp är för alla juniorer som vill spela bridge, lära sig mer och få nya kompisar som gillar 
samma saker och framförallt ha väldigt kul. Det går utmärkt att komma utan partner, vad gäller kunskap 
ställs bara krav på att man kan grundläggande budgivning. 
 
På www.svenskbridge.se kan du se mer information om lägret. Kort om programmet kan vi avslöja att det 
blir workshops på tre nivåer på förmiddagarna, efter lunch har vi någon rolig uteaktivitet och därefter är det 
bridge, bridge och återigen bridge tills John Blund kommer på besök.  
 
Varmt välkommen! 
SBF:s Juniorkommitté


