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Fra papiravisen

Over 100 bridgespillere inntar Rosfjord
til helgen
Min profil
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Mest lest

Mest komm.

Siste nytt

Tyveri på Rosfjord
Her er ranerne uten masker
Johanna (17) fortsetter å imponere i «Idol»
Full utbygging i Akersmyr
GODE KORT PÅ HÅNDEN: Lederen i Lyngdal bridgeklubb, Roy H. Lund, har gode kort på hånden når han skal arrangere
bridge-NM i helgen. FOTO: Lars Rekaa

Strålende konfirmasjonshelg

SISTE BILDEGALLERI

104 bridgespillere møtes i Lyngdal i helgen, for å avgjøre hvem som tar
storeslem.
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Dyrskue 2014
Se noen av bildene våre fra årets
folkefest som samlet cirka 20 000
mennesker på...
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Lyngdal-Re FK
Lyngdal knuste bunnlaget Re FK 90.
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Lyngdal bridgeklubb har gått sammen med Rosfjord
strandhotell om å arrangere årets NM-finale i bridge for
par.

Vinni-konsert
Vinni var like populær hos
besteforeldre som hos barnebarn.

NM nummer 70

Myggcup 2014
54 lag, nærmere 400 spillere. Se
bilder av alle lagene som deltok på
årets Myggc...

Det er i år 70. gang det arrangeres NM i bridge i regi av
Norges bridgeforbund.
52 par starter spillet fredag formiddag, og avslutter
søndag midt på dagen. Da skal hvert par ha spilt seg
gjennom 153 spill, det vil si at alle skal ha møtt hverandre
tre ganger, før norgesmestrene kåres.
Ingen Lyngdal-spillere er blant favorittene. Heteste
tips er Terje Lie og Nils Kåre Kvangraven, som har
vunnet de to siste årene. Kristiansand-paret Tom

VIS ALLE

SISTE LYD-/VIDEOKLIPP

Høiland og Geir Brekka ventes også å gjøre sine
saker bra.

Unikt bridgemiljø
– Vi takker Gaute Ubostad og Rosfjord Strandhotell
for at finalen er lagt hit. Gaute har skapt et unikt
bridgemiljø rundt hotellet, sier lederen i
arrangørklubben, Roy H. Lund, til Lyngdals Avis.
Bli med i Lyngdalskoret
Han forteller at finalen vil bli sendt på nettbaserte Bridge
Base Online (BBO), som blant annet vises på hotellet.

Maria Arredondo og Torstein Sødal forteller deg
om hvorfor du bør bli med i Lyngdals nye
korprosjekt.

– Det er også anledning til å gå fra bord til bord for å se
spillets gang. Men det er ikke lov å kommentere, sier han.

Kanoner på vei hjem

Helseglede, episode 6
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Dyrskue på to minutter

Segwayen er ankommet
Lyngdal

Kommentarer
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Fra papiravisen

Norges eldste kvinneforening

Deler ut en halv million

Se opptredenen her

Johanna Kirkeland (17) er i
semfinalen i «Idol»

…men Thom Hell sviktet ikke

DELTA I DEBATTEN

Vil du kommentere sakene på
lyngdalsavis.no?
Lyngdalsavis.no benytter Facebook Comments
som verktøy for diskusjon og debatt. Er du
pålogget Facebook kan du kommentere
utvalgte saker uten ekstra pålogging eller
verifisering.

Ansvarlig utgiver: Lyngdals Avis AS
Telefon: 38 34 00 05.
E-post: tips@lyngdalsavis.no
Redaktør: Erlend Haddeland
Denne nettavisen benytter publiseringsløsningen
NewsFlow utviklet og hostet av Thin as.

Svensk nostalgi i Misjonskirken

Se fremførelsen her

Johanna (17) fortsetter å
imponere i «Idol»

NYHETER PÅ MOBILEN

Få de siste nyhetene på
mobilen!
Dersom du åpner lyngdalsavis.no
fra en iPhone eller annen
smarttelefon vil du få opp en
utgave tilpasset små skjermer.

Lyngdals Avis AS tar ikke ansvar for innhold på eksterne
nettsider som det lenkes til. Kopiering av materiale fra
Lyngdals Avis for bruk annet sted er ikke tillatt uten
avtale.
Lyngdals Avis arbeider etter Vær Varsom-plakatens
regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet
av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt
med redaksjonen. Du kan også ta kontakt med
Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt
av Norsk Presseforbund som behandler klager mot
pressen i presseetiske spørsmål.

SEND INN TIPS

Nyhetstips? Skjer det noe?
Vi er takknemlige for alle slags tips.
Tips oss på 38 34 00 05 eller
tips@lyngdalsavis.no.

Lyngdals Avis AS
Stasjonsgata 26
4580 Lyngdal
Org. nr. 913 069 463

