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BOENDE I UPPSALA UNDER SLUTSPELET I SVENSKA CUPEN 2021
Hej lagkapten,
Jag vill göra dig uppmärksam på att er sista spelperiod löper ut den 17 oktober 2021.
SBF har ett antal rum på Scandic Nord reserverade för bokning fram till och med 12.00
den 10 oktober. Därefter släpps reservationen. Vi har lyckats boka en kopia av det antal
rum som användes under 2019 års finalspel, så det borde vara väldigt nära behovet även
i år. Vid fullteckning gäller dock först till kvarn!
OBSERVERA! Vi har alltså en deadline som ligger före sista speldatum, vilket innebär att
om ni spelar er sista match efter detta datum måste båda lagen boka rum och därefter
bokar vi av i det fall det inte är aktuellt för er att spela finalen.
Rumsbokningar ska innehålla följande information och skickas via e-post.
Lag XXX
Namn

Ev. 2 namn

Rumstyp

Incheck

Utcheck

Förnamn/Efternamn

E

XX nov

YY nov

Förnamn/Efternamn Förnamn/Efternamn

D

XX nov

YY nov

NOT: Finalen spelas 11-14 november och de med långa resor bör anlända 10 november.
BRA ATT VETA
Restaurangen på Scandic Nord håller öppet onsdag – lördag för beställningar till kl.
21.30. Efter det kommer bara deras shop i lobbyn att sälja något som går att tugga på.
Ert spel slutar dock kl. 20.00 på torsdagen, kl. 19.10 på fredagen och kl.20.40 på lör.
BOKA RUM
E-posta mme@svenskbridge.se och gör bokning för ditt lag. Inga enskilda bokningar från
spelare görs, utan endast lagbokningar. Detta gäller också lag till Uppsala Lagguld.
Avslutningsvis, ni betalar era rum direkt till Scandic Nord i Uppsala vid utcheckning.
Rumspriserna är 990kr/natt för enkelrum och 1090kr/natt för dubbelrum.
Lycka till i er sista kvalomgång innan det är dags för finalspel!
Micke Melander
Svenska Bridgeförbundet
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