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Igen i år skal den hyggelige holdturnering i Distrikt Fyn gentages.  
Alle kampene spilles i privat regi, hvilket gør det meget hyggeligt.  
Grundet corona skal hjemmeholdet stille med spritdispensere, og man må ikke deltage, 
hvis man er snottet, hoster, nyser osv. Og udeholdet skal medbringe deres private 
meldekasser. 
Man skiftes til at være vært (hjemmehold) ved kampene.  
Der serveres en let anretning for deltagerne svarende til tidspunktet på dagen.  
Kaffe/the m.v. under kampen. Der spilles en kamp om måneden fra oktober til april, i alt 7 
kampe eller færre såfremt der ikke er hold nok hertil. (så udgår december/april) 
Holdkaptajnerne aftaler indbyrdes spilledato.  
 
Man skal kvalificere sig til Serie 1, som består af 8 hold, de 6 bedste hold fra året før og 
de 2 bedste hold fra serie 2.  
Serie 2 består af 8 – 14 hold, 2 nedrykkende hold fra serie 1 samt de som ønsker at være 
med.  
 
Såfremt der ikke er hold nok til 2 rækker, vil turneringen blive afviklet som en Monrad 
turnering. Distriktet forbeholder sig ret til at styrkeinddele, ved mange nye hold tilmeldte. 
  
Lad os lære hinanden at kende på tværs af klubberne og spille en god/hyggelig bridge i 
andre omgivelser end vi plejer.  

Et hold kan bestå af 4-6 personer. 

Ved tilmelding angives hvem der er holdkaptajn samt dennes adresse, telefonnr. og e-

mail. Tilmelding sker på  mbridge.dk/4500, senest den 20. september 2020. 

 
Turneringsansvarlig er Poul V Hansen – mail: anneogpoulh@gmail.com  
Der indberettes resultater på mail til Poul senest 24 timer efter endt kamp. 
 
Ved spørgsmål eller tvister under spil kontaktes: 
Jane Norgren Tlf: 23 93 45 99 eller Jørn Plet tlf: 23 34 69 81.  

 
Pris for deltagelse er i denne sæson 0,00 kr. pr hold 
Reglementet ligger på Distriktets hjemmeside bridgedistriktfyn.dk 

https://mbridge.dk/4500
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