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Velkommen til FX Securities Cup 19.-21. oktober 2012 

Bridgeklubben Grand og hovedsponsor FX Securities gjentar suksessen fra i fjor og 

inviterer deg til å delta i Norges nye storturnering i bridge. Tilbakemeldingene på 
vår Questback i fjor var etter vår oppfatning svært positive og vi har tatt til oss det 
som har vært av kommentarer og forslag. I Fjor deltok 36 par i hovedturneringen. I 

år har vi målsetting om minst 50 par.  Profilen blir i år som i fjor med en 
velkomstturnering fredag kveld og så parturnering lørdag og søndag med rundt 
100 spill. Vi håper at du har lyst til å være med på denne turneringen og at du 

melder deg på tidlig, slik at vi får best mulig oppslutning så tidlig som mulig, slik at enda flere får lyst 
til å delta. Det viser seg at turneringer med stor oppslutning tidlig er drar til seg enda flere deltakere.  
Så skal vi fra BK Grand sørge for at du får en uforglemmelig bridgeweekend, med svært god 
premiepott og en sosial atmosfære. Velkommen skal du være! 
 

 

Ålesund er Nord-Vestlandets hovedstad og byen er kjent for; den flotte jugendstilen, de blidspente 

sunnmøringene, de mange festivaler, og sjømat i verdensklasse. Dette blir kulissene for denne årlige 

turneringen. 

BK Grand er en klubb med knapt 100 medlemmer og vi har lang erfaring med å avholde turneringer 

der krav til service og kvalitet på arrangementene er høye. Klubben har stått som arrangør av flere 

NM, senest av NM-lag i 2010. I 2013 er BK Grand valgt som arrangør av NM-lag av NBF.  

 

Arnt Ola Fidjestøl, 
Leder BK Grand 

http://www.fxsecurities.no/
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Fredag 19.00 – 20.00 – Hovedsponsor FX Securities 
Vår hovedsponsor FX Securities, inviterer til en uformell time med informasjon om selskapets 

hovedgeskjeft som er valuta-handel. Det blir en kort briefing om markedssituasjonen, litt om hva 

selskapet tilbyr sine kunder og god anledning til spørsmål. Enkel servering. 

Fredag 19. Oktober – Velkomstturnering 
Vi spiller en velkomstturnering av sosial karakter, og varmer opp til lørdagens og søndagens 
parturnering. 
 
Turneringsform:   Par – 7 runder à 3 spill. 
Mesterpoeng:    Ingen 
Premiering:   Hotellovernatting og vin. 
Sted:    Thon Hotell, Kongens gate 27, Ålesund (se kart lenger ned) 
Tidspunkt:   20.30 
Pris:    100,- pr spiller (juniorer 50,-) 
Påmelding:    Turneringsweb NBF 

20.-21. Oktober – Parturnering  
Turneringsform:   Monrad par eller serie, avhengig av påmelding 
Mesterpoeng:    FP (det blir søkt om bonus) 
Tidspunkt:   Lørdag: Kl. 11.00-19.00, registrering fra 10.15 til 10.45  
    Søndag: Ferdig senest 16.00 
Pris:    600,- pr spiller + eventuell lisens kroner 100,- 
    Påmelding før 1. september kroner 500,- pr spiller. 
    300,- pr junior + eventuell lisens kroner 50,- 
    Påmelding før 1. september kroner 250,- pr spiller. 
Premiering:   Pengepremier (80 % av brutto startkontingent) 
Maks antall par:  60 
Sted:    Thon Hotell, Kongens gate 27, Ålesund (se kart lenger ned) 
Påmelding:    Turneringsweb NBF, eller på mail til BKGrand@BKGrand.com  
Kontakt:   BKGrand@bkgrand.com    
Påmeldingsfrist:  19. oktober 2011 
Hjemmeside BK Grand:   www.bkgrand.com  
 
Forbundets alkoholregler gjelder og vil bli praktisert.  
Turneringen ligger også som eget arrangement på Facebook. 

Hotell og spillested 
Bridgeturneringen blir avholdt i det nyoppussede Thon Hotell, beliggende i gågaten og i hjertet av 

Ålesund. Vi har også inngått avtale med hotellet på overnatting og har gjeldende priser:  

 Enkeltrom med frokost, kroner 795,- pr. natt pr person 

 Dobbeltrom med frokost, kroner 500,- pr natt pr person. 

Hotellbestilling på telefon +47 70 12 29 38 eller e-mail:  aalesund@thonhotels.no  
Oppgi referanse BKGrand ved hotellbestilling.  

http://www.thonhotels.no/alesund?gclid=CIHQz9nz86oCFc3wzAodb2tF2g
http://www.google.no/maps?daddr=Kongensgate+27,+%C3%A5lesund&ie=UTF8&ll=62.475552,6.15612&spn=0.006842,0.022724&z=16&vpsrc=6
http://www.bridge.no/ruter/turneringsinfo/1/69
http://www.bridge.no/ruter/turneringsinfo/1/69
http://www.thonhotels.no/alesund?gclid=CIHQz9nz86oCFc3wzAodb2tF2g
http://www.google.no/maps?daddr=Kongensgate+27,+%C3%A5lesund&ie=UTF8&ll=62.475552,6.15612&spn=0.006842,0.022724&z=16&vpsrc=6
http://www.bridge.no/ruter/turneringsinfo/1/70
mailto:BKGrand@BKGrand.com
mailto:BKGrand@bkgrand.com
http://www.bkgrand.com/
http://www.facebook.com/#!/events/170881483032432/
http://www.thonhotels.no/alesund?gclid=CIHQz9nz86oCFc3wzAodb2tF2g
mailto:aalesund@thonhotels.no
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Oversiktskart Ålesund, Thon Hotell, Kongens gata 27 

 

Fly til/fra Ålesund 
Både SAS og Norwegian flyr til Ålesund. Det er imidlertid dårlig med forbindelser på lørdag, slik at en 

må påregne og reise til Ålesund fredagen. Søndag ettermiddag vil det imidlertid være god forbindelse 

fra Ålesund med fly. 

  

 
 
 
 
 
 
 


