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NORSK BRIDGFESTIVAL FLYTTER TIL FREDRIKSTAD! 

 

Lillehammer har vært et fabelaktig arrangørsted for Norsk Bridgefestival siden 2005, 

men mange ønsker nå nye opplevelser og andre omgivelser. For NBF har det også 

vært vanskelig å se at vi vil kunne få flere deltakere til Lillehammer i fremtiden til 

tross for at arrangementet gjennomføres til alles tilfredshet. 

 

Søkningen etter alternativ har ikke vært enkel, for bedre spillemessige betingelser  

enn Håkons Hall kombinert med kompakt tilknytning til Lillehammer hotell, 

Birkebeineren og Speiderhuset etc er ikke lett å finne andre steder i Norge. 

 

Det er flere hensyn til valg av spillested som; geografisk beliggenhet, trafikkmessige 

forhold, nærhet til flyplasser, omgivelser som virker interessante, varierte 

bomuligheter og hotellkapasitet, logistikk, økonomisk gunstige avtaler og spesielt at 

spillehall og arrangørhotell tilfredsstiller våre behov. 

Summen av våre krav tilsier at det kun er få arrangørsteder i Norge som er aktuelle. 

Østfold og spesielt Fredrikstad fremsto imidlertid tidlig som interessant kandidat 

som tilfredsstilte vår kravspesifikasjon og ikke minst fordi vi ble møtt med 

entusiasme  

og  all mulig velvilje i Østfoldbyen. 

Vi har i 6 måneder hatt møter og samtaler og befaringer med destinasjonsselskapet 

Opplev Fredrikstad AS (delvis kommunalt eid av Fredrikstad og Hvaler kommuner),  

hotellene i Fredrikstad samt Sverre Johnsen som pådriver i det lokale  bridgemiljøet  

og kommunal representant på Hvaler. 

 

Kommunikasjonsmessig ligger Fredrikstad greit plassert  – fra Gardermoen er det  

120 kilometer og flybuss i snitt hver annen time. I tillegg øker Rygge sin trafikk og 

det er bl.a. direkte flyforbindelser til Stavanger, Bergen og Trondheim og nye ruter 

fra Bodø og Tromsø ventes. Det er InterCity forbindelse med tog hver time og flybåt 

mellom Tønsberg og Engelsviken samt fergeforbindelsen Horten til Moss etc. 

 

Hotellkapasiteten i Fredrikstad sentrum er 680 senger i 4 hotell som ligger nær 

hverandre og i tillegg har Gamlebyen Gjestegaard 86 senger samt Fredrikstad Motel 

og Camping, vegg i vegg med hallen - 152 senger i rimelig priskategori. Her er det i 

tillegg plass for campingvogner/biler. 

 

Innen en radius på 15 minutter fra hallen er det totalt over 1 000 senger. 

 

Sentrum i Fredrikstad, og spesielt bryggeområdet – tilbyr et yrende liv om sommeren 

med rundt 40 restauranter/spisesteder. I tillegg har man skjærgården med Hvaler 

øyene som byr på en rekke opplevelser, nærhet til grensen og svenskehandel etc. 

Kongstenhallen er en fleksibel flerbrukerhall/idrettshall som ofte brukes til 

kongresser og messer og ligger i Gamle Fredrikstad med 5 500 m2 brukerareal i 2 

haller. Hallen eies av Fredrikstad kommune, den ligger i flotte omgivelser ved 
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Gamlebyen, ved siden bygges en av Norges flotteste golfbaner som står ferdig høsten 

2011 og her kommer også et nytt badeland. 

 

Det trivelige Rica City Hotel blir vårt nye festivalhotell i nært samarbeid med de 

andre sentrumshotellene hvor det også blir gode tilbud og arrangement . 

 

Transfertid fra hotellene i Fredrikstad til hallen er 7 – 10 minutter som inkluderer 

gratis ferge over elven som vil gå kontinuerlig etter behov.  

Fra sentrum i Sarpsborg er det ca 17 – 20 minutter til Kongstenhallen. 

 

Festivalen vil bli godt synlig i bybildet og deltakerne vil få Opplevelsespass med 

gunstige rabatter og det legges til rette for nye og spennende arrangement. 

Det gode bridgemiljøet i Østfold og Follo er også en viktig faktor bak beslutningen 

og vi er sikre på at Norsk Bridgefestival i Fredrikstad vil tiltrekke seg ny og større 

deltakelse. 

Gled dere! 

 

 

 


