
Velkommen til Vestvågøy bridgeklubbs lagturnering Lofoten Open i Mortsund  

LOFOTEN OPEN 2022 - LAGTURNERING  

 

Velkommen til todagers lagturnering på kaikanten i Mortsund lørdag 

14. og søndag 15. mai 2022. Turneringa spilles på fiskebruket til 

familien Statle. Adresse: Mortsundveien 415, 8370 Leknes.  

 

Påmelding: http://bridge.no/ruter/turneringsinfo/1/19506 eller kontakt 

arrangøren. 

 

Overnatting kan bestilles på Statles rorbu- og konferansesenter, 

som ligger 100 meter fra spillelokalene. Bestilling av overnatting kan 

gjøres på tlf. 76 05 50 60 eller e-post: post@statles.no 

Se også: http://www.statles-rorbusenter.no 

 

Nærmeste lufthavn er Leknes lufthavn, 10 km fra spillelokalene. For 

dere som kommer med fly, er Leknes lufthavn bare en liten svipptur 

med Widerøe fra Bodø lufthavn. Vi vil være behjelpelig med 

transport til/fra flyplassen for de som kommer med fly.  

 

Turneringsleder og regnskapssjef er Svein-Jarle Ludvigsen.  

 

Kontaktpersoner i arrangørklubben er: 

Stein Statle, m: 900 47 198, e-post: steine70@hotmail.com 

Arild Jakobsen, m: 478 45 588, e-post: arild.jakobsen@lofotkraft.net 

 

Turneringa koster kr.1.200,- per lag. Det er kortterminal i 

spillelokalet både for kontingentbetaling og for kjøp av mat og 

drikke. Ved betaling av startkontingenten er det summen for laget 

det kreves inn for. Det serveres middag og røverhistorier på kaia 

utenfor spillelokalet kort tid etter at spillinga er ferdig på lørdag. 

 

Velkommen til bridge i Lofoten! 
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Program (starttidspunkt for kampene er angitt)  

  

Programmet er satt opp med utgangspunkt i at det blir 18-20 lag på 

linje med tidligere. Ved annet antall kan oppsettet og bli endra, og 

serie vil bli vurdert. 

 

10 kamper a 10 spill  

Det blir monrad fra andre kamp, dersom det blir monrad.  
  

Lørdag 9. mai  Starttidspunkt  

Kamp 1  10:30  

Kamp 2  11:55  

Kamp 3  13:20  

Kamp 4  14:55  

Kamp 5  16:20  

Kamp 6  17:45  

Spilleslutt  19:00  

Middag  Ca 19:30  
  

  

Søndag 10. mai  Starttidspunkt  

Kamp 7  10:00  

Kamp 8  11:25  

Kamp 9  12:50  

Kamp 10  14:15  

Spilleslutt /premieutdeling  15:30  
  

 


