BRIDGEFESTIVALEN 2007

B ul l e t i n 3
Søndag 29.juli - Lillehammer

Silla og Ann Karin til topps !!
Les mer om:
•

NM mix vunnet av
Ann Karin Fuglestad
og Erik Sælensminde

•

Suverene
juniormestre

•

Gautis er min
favorittmakker !

•

BridgeMedia Ltd

Det var mange favoritter til årets NM – mix. Vinnerne var
absolutt en av de heteste og etter å ha ledet store deler av
lørdagen gjorde de det litt mer spennende enn kanskje
ønskelig helt på slutten. VI GRATULERER !!!
LIVE HVER DAG…

NBF – en vital 75-åring

Bridgefestivalen 2007

PROGRAM Søndag 29.juli - i dag
10.30 – 14.30

NM monrad par – sesjon 1

10.30 – 14.30

NM mix lag – sesjon 1

15.30 – 19.30

NM monrad par – sesjon 2

15.30 – 19.30

NM mix lag – sesjon 2

PROGRAM Mandag 30.juli – i morgen
10.30 – 14.30

NM monrad par – sesjon 3

10.30 – 14.30

NM mix lag - sesjon 3

20.00

Jubileumsmiddag med grilling på spillehotellet

Sånn gikk det i fjor..
NM monrad par 2006
1 Thor Erik Hoftaniska - Jon Aabye
2 Thorleif Skimmeland - John Helge Herland
3 Rune Hauge - Jan Petter Svendsen Kverneland

1 422,8
1 407,6
903,7

NM mix lag 2006
1 Marianne Arve Farstad, Geir Helgemo, Marianne Harding, Jorunn Olsen
2 Team Thoresen Terje Lie, Jo-Arne Ovesen, Sølvi Remen, Siv Thoresen
3 NON-STOP Marian W Grude, Tommy Skalmerås, Karl M Lunna, Liv M Grude

243,0
220,0
215,0

MARIANNE to en klar seier i fjorårets NM Mix lag, mens Jon Aabye og Tor Erik Hoftaniska vant
NM Monrad par.
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NM Mix 2007.
Vi var litt forsinket i går med oppstarten. Det ville ikke turneringsleder Harald
Skjæran ha noe av i dag, og på slaget 10.30 var andre dag av årets festival.
Hvilke slemmer skal du melde ?

Bridge handler mye om å ha grunnteknikken i
orden. ”Fokuser på arbeidsoppgavene og
resultatene kommer av seg selv..” er vel et
kjent uttrykk fra all idrettspsykologi.
I spillet under melder Jo og Sølvi lekende lett
7NT og høstet masse pluss..

Det er det lett å svare på i følge en av
kommentatorene på BBO.
”De som står !!”
I andre runde var Silla og Ann Karin Fuglestad
kommet seg opp på bord 1 og møtte gårsdagens
ledere Ovesen – Remen.
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I den samme runden fikk lederparet hjem en
steindød 3NT og da Ringseth stampet for –800
mot en utgang som knapt sto, var blodbadet
et faktum. MINUS 325,7 poeng på runden og
tilsvarende pluss til Ovesen - Remen.

Ann Karin sin 1hj viser fem og etterpå slo Silla
på alle bremsene. Når sparkappen ikke gikk og
kløveren ikke lot seg godspille, var dette en
god (og litt heldig) avgjørelse som kanskje
kan bli helt avgjørende i tetkampen.
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Her har ekteparet Flått tatt plass NS og spiller
buksa av lederparet eller hva synes du om
sånne motspill ?
Ruter ut til AK og ruter fire til stjeling. KLØVER
KONGE og kløver til esset. Ruter til
trippelrenons stjal vest høyt, men far bare
kasta et kort og henta like etterpå to sparstikk
og tre beit…

Vi melder bare de slemmene som står, makker !

FLÅTT GJORT !!!
Spill 40 Giver vest - Ingen
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Utover formiddagen ser vi at mange av parene
som var tippet i favorittskiktet er i ferd med å
krype oppover. Geir Olav Tislevold – Ingunn
Uran er snart på 1000 pluss, vi ser ”kjente”
navn som Sven Olai Høiland - Lisbeth Glærum,
Jorunn Feness – Kjell Otto Kopstad og Kåre K
og Gunn Helness høyt oppe på første siden.
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Min favoritt nå klokka litt over halv ett, er
Ann Karin og Silla, men det kommer helt
sikkert til å bli jevnt ..

Når du har fått over 300 poeng på en runde,
er det kanskje lett å senke skuldrene litt når
du skal løs på de neste tre spillene.
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I gamle dager….
passet men når man hadde kort der en i Whist
kunne forlangt omstokk. Ingunn Uran satte
skikkelig press på lederparet og etter 3kl
kunne de nesten ikke unngå å komme i
utgang. Spilleføringen satt ikke helt i
sikringsboksen, fordi syd gjennom hele spillet
var på leiting etter honnørpoeng i vest. Tre
sonebeit og 300 poeng inn på konto ga skryt
både på BBO og fra makker Tislevold.

Drag eller ikke drag….
avgjør om du får pluss eller minus 100 poeng
på spill som det under. Anne Lill Hellemann
visste om spardame og kløveress hos makker
Kurt Ove Thomassen og da har jeg full
forståelse for at hun ville prøve storeslemmen.
Spill 57 Giver Nord - ØV

Elisabeth Skotvold og Jørn Arild Ringseth
hadde en kjapp opptreden på BBO. ”Prisen”
var – 325,7 poeng..
I runden etterpå slo de tilbake med +339,0 !!
Det er noe som heter at står du i kokende
vann med det ene beinet og i iskald med det
andre, er gjennomsnittet ok men det er ikke
spesielt behagelig !!
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3sp viser litt kort (mange spiller som at det
lover et cuebid). 4NT spør etter ess, 5ru viser
det ene, 5hj spør etter spardame og 6sp
bekrefter den men benekter sidekonger.
Hjerteren satt ikke 3-3, heller satt ikke dobbel
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hjerter sammen med dobbel trumf..
Anne Lill tok for spar ess og spar dame først,
så AK i hjerter og hjerter til stjeling. Slukøret
måtte hun se at nord stjal over for ei beit…

Etter sesjon 2 og 60 spill, er stillingen i NM mix som følger:
1
2
3
4
5

Erik Sælensminde - Ann Karin Fuglestad Kverneland BK/Farsund BK
Anne-Lill Hellemann - Kurt-Ove Thomassen Bridgekameratene/Båsmo BK
Kenneth Skov - Solfrid Nilsen Syvde BK/Spar-Ess
Geir Egil Bergheim - Ellen Kjær BK Sølvknekt
Jo-Arne Ovesen - Sølvi Remen Sørreisa BK/Bergen Akademiske BK

1679,05
1590,02
1472,8
1430,58
1357,12

Svensk/norsk lureri…
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Etter at Aasen åpnet i en mix-NT, kunne
kanskje Annika tenkt på å redde sin makker
og venn med å ta ut i 2kl, men da hadde
Kathrine Bertheau ikke fått sjansen til å vise
sine kunster.
Utspillet var innertier med en liten ruter til
esset og (en motvillig ??) konge. Nils vrei
hjerter som øst stakk med kongen og syd la
hjerter 9 - svakhet. Inne på kløver i neste
stikk fortsatt fr. Bertheau med hjerter 7 til
esset, men selv om Aasulf falsecardet med
tieren, kom det ikke mer hjerter.
Spardame fra Nils kunne vært blink, men ikke
denne gangen, men hva gjorde vel det ?

Syd ble satt inn på kløver og en liten ruter var
den riktige medisinen. Aasan var ikke i
nærheten av å bruke bordets tier, to beit !!!

Nils var fornøyd med sin svorske makker…
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I runde 25 spilte Geir Brekka og Ann Karin
Fuglestad på bord 1. Under tirsdagens NM par
kommer de til å være makkere, men denne
gangen spilte de med hhv. Silla og Rita
Kofoed.
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Jubileumsfesten
på hotellet mandag kl. 19.00

Noe av det som skiller klinten fra hveten i
bridge, er å ta de rette avgjørelser når
meldingene nærmer seg fem-trinnet. Selv har
jeg ofte stor glede av å bakspille de aller beste
for å se hvilke vurderinger de gjør i pressa
situasjoner.
Silla synes jeg er utrolig flink når det strøyper
seg til, men denne gangen var jeg litt
overrasket over hans pass etter Geir sin 4hj.
Jeg tror mange ville meldt 4sp, enten står det
ellers så er det en god stamp..

For kr. 300,- er det fritt fram i
grillbuffeten, men drikke må du kjøpe i
tillegg.
Utover kvelden blir det underholdning
ved Arve Blokhus, som er tidligere
Norgesmester i revy og har stått på
scenen med notabiliteter som Harald
Heide Steen og Brede Bøe.

Makker Ann Karin holdt oppe en gang til og da
fikk han vist fram sparfargen sin.
For Geir var det nå reint gjettverk. Oddsen for
at kløverkappen ville gå, var jo rimelig stor så
hans 5hj er vel vanskelig å kritisere.
”When it doubts, bid once more..”

Det blir musikk og sang ved Kjetil
Holmbakken og han spiller også til dans
når vi trekker inn på hotellet etter kl
23.00
Påmelding både via hjemmesidene, på
hotellet og i spillelokalet.

AK spilte ut spar konge og vrei til kløver.
Kaninen gikk for gull og tok kappen. Det kosta
500 poeng på spillet og –109,8 i protokollen.

Kløver, ruter, spar og hjerterlig
VELKOMMEN !!!
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Joda, det gikk veien for Ann Karin og Erik, selv
om det ble litt mer spennende enn det kunne
virke. De hadde minus på de siste to bordene,
men ikke nok til at noen kunne ta fra dem
seieren.
AK viser at sommerens nordiske mesterskap
ikke var noen tilfeldighet og henger nok en
skalp i beltet sitt. Erik Sælendsminde vet vi
hva står for.
Vi gratulerer så mye…

Sølv til Ellen Vigmostad og Harald Nordby, mens Anne Lill Hellemann og Kurt Ove Thomassen tok
bronsemedaljen. Kurt Ove var ikke tilstede da medaljevinnerne skulle foreviges..
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NM Junior 2007
Resten av redaksjonen (Trude Selfors og Geir Gisnås) har vært opptatt med egen spilling i
NM mix. Derfor har det ikke vært mulig å få dekket Junior NM så godt som vi hadde
ønsket. Mer suverene vinnere har det neppe vært i dette århundret og vi gratulerer Håkon
Bogen og Lars Arthur Johansen med seieren..
På de neste plassen fulgte Henrik Livgård – Daniel Ueland mens Espen Lindqvist – Marius
Bartnes tok bronsemedaljen.
Vi gratulerer !!

Marius Bartnes, Espen Lindqvist, Håkon Bogen. Lars Arthur Johansen,
Daniel Ueland og Henrik Livgård – glade medaljevinnere..
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Bruk navneskiltene
Det er obligatorisk å bruke medlemskortet
sitt. Dette skal henge i en kortholder rundt
halsen.
Når det brukes BridgeMate er det ingen
slipper ved bordet, slik at hvis alle skal
kunne kjenne navnet på sin motstandere i
de enkelte runder, SKAL medlemskortet
være godt synlig..

til venstre: Geir Mogren,. Rosendal er korrekt
antrukket.

Kunst fra Artgate.no i premier
På Norsk Bridgefestival i år kan vi glede oss over nye og flotte kunstpremier i de ulike
turneringene.
Jan Petter Svendsen forteller at det er inngått et samarbeide med Artgate.no, som selger
grafikk av de fremste norske kunstnerne. Alle medaljevinnerne vil få kunst herfra og vi har
store forhåpninger til at folk vil bli fornøyd.
De tre kunstnerne i år er Ørnulf Oppdahl født i Ålesund i 1944 som er en av Norges fremste og
mest kjente kunstnere, kjent som fornyer av norsk landskapstradisjon.
Det er også bilder av den kjente fotografen Per Fronth født 1963 som kommer fra Kristiansand.
Fronth har utviklet sin egen teknikk med å overføre foto til lerret, for deretter å male oppå, noe
som skaper en helt spesiell stemning.
Den tredje kunstneren er Ingeborg Anna Magnus som er født i 1948. Hun er utdannet i London
og har hatt en rekke separatutstillinger i inn og utland.
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BridgeMedia Ltd
Har du ikke hørt om dem før, kommer du helt sikkert til å bite deg merke i navnet . De
siste årene har det vært dette selskapet som har sikret at Festivalen ikke har hatt røde
tall. Da overrasker det deg heller ikke når jeg forteller at det er Rune Hauge som står bak
selskapet. Jan Petter Svendsen er daglig leder og vi har tatt en prat med JP for å høre litt
om engasjementet..

Fortell litt hva Bridgemedia Ltd er, Jan Petter ?
Bridgemedia Ltd er et selskap som er stiftet
for å være en samarbeidspartner med NBF for
Norsk Bridgefestival. Vi har garantert NBF et
overskudd i størrelsesorden 300.000,-.
Uansett hvor ille det eventuelt måtte gå,
kommer det trillende 300 tusenlapper inn på
NBF sin konto. Vi har også være sterkt inne i
forbindelse med de store innvesteringene som
er gjort. Da tenker jeg på PC’er, kort,
bridgebord, mapper og BridgeMate.

BridgeMedia Ltd er i tillegg sponsor for et
norsk bridgelag. Det er vel ikke helt ukjente
størrelser når jeg forteller deg at Tor Helness,
Erik Silla Sælendsminde, Per Erik PIL Austberg
og Marianne Harding er de som vanligvis
kompletterer Rune og meg selv. Det er andre
som også har hatt gjesteopptredener på laget,
blant annet Jon Egil Turbo Furunes.
Vi har blant annet rykket opp i 1.divisjon, vi
tok to seirer i årets Iceland Open (par og lag)
samt at vi hevder oss jevnt bra i de
turneringer vi stiller opp igjen. Det er mitt
ansvar å organisere omtrent en happening i
måneden og da mener jeg å finne ut hvem
som skal spille (også med hvem), booke fly og
hotell, (samt det å ta meg av og passe på en
gjeng surrehuer…)
Hva er de viktigste motivene for at dere
engasjerer dere så aktivt i Bridgefestivalen ?
Vi ønsker at Norsk Bridgefestival skal fortsette
å utvikle seg. De siste årene er det gjort store
innvesteringer på utstyrsfronten og nå skal vi
fortsette å se på ”layout” på arrangementet. Vi
ser at det er mye å hente på å gjøre dette
enda mer brukevennlig. Da tenker jeg på ting
som resultatservice , komfort for spillere og
stab, bedre tilgjengelig informasjon, flere og
større storskjermer og lignende
Vi skal ikke gå for fort fram, men være nøye
på å evaluere de ting vi forandrer på, ta vare
på det som er bra og bytte ut og forbedre ting
som ikke er tilfredstillende. Forbedringer er
ikke et skritt frem og to tilbake..
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Jeg liker vanligvis ikke å spørre om penger,
men hvilke summer er det er snakk om i
denne forbindelse ?

Nordialog-prisen. Hva er det ?

Når det gjelder lagsponsinga, har verken Rune
eller jeg lyst til å si så mye om det. Summene
vi støtter NBF er det full åpenhet omkring. Vi
håper den ”vanlige” bridgespiller opplever at
de forbedringer som er gjort, gjør det enda
mer attraktivt å være med her på
Lillehammer.

Det vil bli satt opp en pris til den spiller som
utmerker seg mest under årets festival. Jeg,
Rune og (minst) en fra staben vil sitte i en jury
for å finne ut hvem som har de beste
resultatene. Vi har ikke detaljene helt på plass,
men et kunstverk til en verdi av over 40.000,vil bli utdelt etter Monrad lag er avsluttet.

Dere har fått en samarbeidspartner i
Nordialog. Hvor kommer dette selskapet inn i
bildet ?
Rune har et engasjement i forhold til TV2 og
sponsorer. I den forbindelse var det mulig å få
til en link sånn at Nordialog kan gå inn som en
aktivt sponsor for norsk bridge og de har i
første omgang et engasjement for tre år til..
Alle kortene i årets festival bærer logoen til
Nordialog.
Du skal spille mix’en har jeg hørt ?
”De e kjekt å spele med Popova..”
Vi hadde en god start men så har det butta litt
i mot. Vi sliter litt med å finne stilen, for det
som er standard i norsk bridge er ikke alltid
like standard i Bulgaria. MUD og sånt er ikke
så vanlig på sørvest-landet (selv om JP bor i
Oslo nå da…)
Hun melder forsiktig og når motparten i tillegg
fræser inn den ene slemmen etter den andre,
sliter vi aldri så lite..

Nye premier og ny pris..
Vi har hørt rykter om at dere setter en ny
standard for premiering ? Fortell…
Vi har inngått en samarbeid med Artgate.no,
som selger grafikk av de fremste norske
kunstnere. Alle medaljevinnere vil få kunst
herfra og vi har store forhåpninger til at folk vil
bli fornøyd.
Husker jeg ikke feil, er det kjøpt premier for
over 240.000 !!

Rune Hauge – alltid på farten…
Vi takker for praten, vi takker for engasjementet
og vi takker for økonomisk støtte…
Lykke til videre med bridgen !!
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Min favorittmakker…..
Harald Skjæran gjør en glimrende jobb i NBF’s administrasjon. Han har overlevd den ene
generalsekretæren etter den andre og presidenter har kommet og gått mens Harald har vært
limet i organisasjonen. Harald er også en glimrende kortspiller med fartstid fra den øverste
divisjonen og med mange lag- og parfinaler på CV’en sin.
Harald var kjapp til å komme med hvem han
helst spiller bridge med, Kjell Gaute Fyrun og
vi spør som vanlig:
Hva er det som gjør at du kommer ekstra godt
ut av det med han ?
Gautis er lett å ha med å gjøre. Nesten alltid i
godt humør. Vi har en god og humoristisk tone
ved bordet. Ofte lettere sarkastisk, men med
et smil på lur.

Hvilke egenskaper er de viktigste hos en god
makker ?
Bortsett fra at han/hun bør være en rimelig
god kortspiller, er det viktigste at makker har
en måte å tenke på som gjør det mulig for oss
å forstå hverandre. Det går først og fremst på
hvordan man anvender logikk, slik at det er
mulig å kommunisere på en fornuftig måte,
også i ikke-avtalte posisjoner. Både i
meldinger og motspill.

Har du er ”favoritt”-konsvensjon som ofte
skaffer pluss i regnskapet ?
I øyeblikket er vel det overføringer i ymse
posisjoner. Her er det mye å hente.
Ellers er vel den enkeltkonvensjonen som har
vært morsomst å benytte, og som også ga
rikelig med poeng 7-12 NT som Stein Willy
Andreassen og jeg, samt Ove Hjelvik – Espen
Kvam benyttet oss av i en kort periode for
snart 20 år siden.

Har du en spesiell opplevelser du husker med
denne Gautis ?
Jeg plasserte Gautis i 6NT i steder for
normalkontrakten 6hj i 2. divisjon våren 2006
hvor jeg visste at vi manglet ett ess og hjerter
dame. Resonnementet mitt var at han kunne
ha tolv stikk uten å sette opp hjerterfargen,
alternativt at han kunne finne ut nok om
fordelingen til å bedre oddsen for å finne
hjerter dame i 6NT. Gautis spilte pent, fant ut
at hjerteren satt på rygg og kappet opp
damen for hjemgang. De fleste gikk bet i 6
hjerter og 6NT.

Din favorittmakker er sikkert en dyktig spiller.
Hva er hans sterkeste side ?
Spilleføringene – han får som regel maksimalt
med stikk.
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Jon Aabye og Tor Hushovd
Jeg vet ikke hvor mye Tor Hushovd beundrer
Aabye’en sin bridgeferdigheter, men den
gjensidige respekten og beundringen er i alle
fall nærmere frysepunktet.
Den godeste Aabye har ofte leserinnlegg i
landets aviser angående Grimstads store
sønn, men med en litt annen vinkling enn
mange.. Her er fra tirsdagens spalte i
Aftenposten der Jon Aabye har et spørsmål
til ”HOLE IN ONE”
Etter hver etappe i Tour de France strener noen
titalls norske journalister mot en buss i
målområdet. En fransk bekjent av meg forstår
ikke bæret av dette. Jeg forklarer at det gjelder
Tor Hushovd.
”men han ligger jo på 165.plass, nesten sist !”
”Jo, men det har ingen betydning. I Norge er
mannen et ikon, en okse,” sier jeg.
Min kjenning greier ikke mer og blir liggende og
vri seg i krampelatter. Jeg velger nå å fortelle det
jeg tror er det egentlige grunnen til oppstyret
rundt bussen. Der foregår nemlig salget av den
norske nasjonaldrikken hjemmebrent.
Kan Hole på vegne av sin stand bekrefte
riktigheten av dette ?
Jon Aalbye
HOLE: Norske sportsjournalister er så bereiste at
de nok foretrekker et glass konjakk eller
armagnac i Frankrike. Oppstyret rundt bussen
skyldes nok at de står ved faxen og venter på
Tour de Frnce-innleggene til Jon Aabye

Geo presiserer om ”kursene”
Geir Olav Tislevold tar opp bridgefaglige emner kl 9.15
i Håkons Hall, rett ved siden av presserommet.
Omfanget er avhengig av responsen, så gi Geo et hint
hvis du vil være med (geobridge@hotmail.com)
”Første gang søndag kl.9.15, så får vi se hvor stor
interessen er”, forteller GEO..
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Resultater
For
fullstendige resultater vises det til Web-sidene eller til et eget vedlegg som kommer annenhver dag,
kjhk
det vil si når hovedturneringene er avsluttet. Se også www.live.bk2000.org for flere navn.

Nm mix sluttresultat
1 Erik Sælensminde - Ann Karin Fuglestad
2 Harald Nordby - Ellen Vigmostad
3 Anne-Lill Hellemann - Kurt-Ove Thomassen
4 Kenneth Skov - Solfrid Nilsen
5 Nils Kåre Kvangraven - Kathrine Bertheau
6 Bjørn Inge Hanssen - Aud Veseth
7 Kjetil Indergård - Hege Charlotte Faber
8 Reidar Johnsen - Liv Bugge
9 Jonny Hansen - Gunn Tove Vist
10 Geir Brekka - Rita H. Kofoed

Kverneland BK/Farsund BK
Akademisk BK/Bridgekameratene
Bridgekameratene/Båsmo BK
Syvde BK/Spar-Ess
Kristiansands BK/
Lyngseidet BK/BK 1952 Kjøllefjord
Evjen/Orkanger BK/BK Ruterknekt
Aurland BK/Bergen Akademiske BK
OBK/Kløverknekt/Studentenes BK
Kristiansands BK/Tromsø BK

1949,67
1748,59
1659,13
1649,92
1565,27
1494,16
1482,38
1346,61
1335,44
1328,36

Nm junior sluttresultat
1 Lars Arthur Johansen - Håkon Bogen Rognan BK/Mo BK
2 Henrik Livgård - Daniel Ueland Askim BK/Nærbø BK
3 Espen Lindqvist - Marius Bartnes Heimdal BK/Studentenes BK
4 Harald Eide - Erlend Skjetne BK Hein 46/Heimdal BK
5 John Vegard Aa - Steinar Aa Heimdal BK
6 Kristian Stangeland - Lasse Båtstad Kverneland BK/Otta BK
7 Allan Livgård - Petter Eide Heimdal BK
8 Anders Dalby Paulsen - Elias Lofnes Græger Fjerdingstad BK/Asker BK
9 André Hagen - Inger Anne Hagen Honnør Formiddagsbridge
10 Morten Haugen - Karl Morten Lunna Studentenes BK

285,5
167,41
104,0
85,75
83,08
53,66
47,66
43,08
41,90
32,35

Sideturnering 2
1
2
3

Erik Eliassen - Øystein Sæterdal Seljord BK/Odda BK
Per Erik Austberg - Øystein Lerfald Heimdal BK/Inderøy BK
Inge Kvalsvik - Ola P. Longva BK Grand/Haramsøy BK

100,2
77,31
60,31

Sideturnering 3
1 Roar Larsen - Tom Stenbakk Ski BK/Gro BK
2 Håkon Kippe - Ivar Berg Studentenes BK
3 Arnfinn Helgemo - Per Arne Winsnes Lundamo BK/Frogner BK
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Ivar Magnus Anfinsen og Eli Solheim skulle hatt en eller annen pris. Den godeste Ivar fikk litt
komplikasjoner i forbindelse med et inngrep på sykehus. Samme formiddag som turneringa starta, lå han
på operasjonsbordet. Men da var det bare å få ut kniven, gjøre utskrivingsrapporten klar og komme seg
av gårde. Fem minutter etter at turneringa hadde startet kom ekteparet løpende ned trappa til i
spillelokalet og i full fart rett bort til bordet sitt. +245 på første runde og inn på 5.plass !!!

JUBILEUMSFESTEN
NBF har den store gleden å invitere til feiring av 75-års jubileet.
Grillfest i hagen på hotellet mandag 30.7
Grillbufeet med variert innhold + salater + underholdning
Pris kr.300,- (drikke i tillegg)

Påmelding via WEB-siden der du også finner detaljer..
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