Steinkjer Open, turneringen som har alt!
For et par uker siden arrangerte Steinkjer
Bk den største bridgeturneringen på over
10 år i kretsen, og det ble svært vellykket.
Neste år har arrangøren tro på enda større
deltakelse.
Spillingen startet lørdag kl 11:00, og til
tross for relativt lav startkontingent disket
arrangøren opp med 10 000, 6 000 og
4 000 kr på de tre første plassene i premie.
Vinnere av parturneringen ble Christer Kristoffersen og Kjell Gaute Fyrun.
På kvelden var det mange av oss som benyttet anledningen til å møtes på utestedet

Vårt hjem hvor vi kunne nyte god mat og drikke. Det var også meningen det skulle
være levende musikk der, men på grunn av sykdom ble det ikke noe av.
Søndagens lagturnerig startet klokka 10. Etter 7
kamper à 8 spill gikk seieren til Powerboys
(Bogø,Grude,Ringseth og Hegge) like foran det
svenske førstedivisjonslaget fra Østersund.
Turneringen ble ledet av Tormod Daling med dyktige
medhjelpere, og hadde god kontroll fra start til mål.
Noe som gjør denne turneringen populær og mer
attraktiv enn de fleste andre turneringer er ting som:


God planlegging og markedsføring



Sosialt arrangement på lørdagskvelden



Gode avtaler på hotell



Lav startkontingent og høye premier



God gjennomføring, fine lokaler



Sponsoravtaler



Enkelt å reise til og fra Trondheim lufthavn Værnes

Det flere ting jeg setter pris på, men i stedet for å ramse opp alt foreslår jeg at DU
kommer neste år og spiller bridge med oss. Planleggingen har kanskje allerede begynt?

Jeg har tatt en prat med noen av årets deltakere, og jeg spurte om følgende:
-

Hva var bra med turneringen, og hva er det denne turneringen har som ikke
andre turneringer har?

Bodil Nyheim Øigarden:

Jeg tror folk er veldig fornøyde. Det var et strålende opplegg og god stemning. God
kaffeavtale og joviale nord-trøndere

Christer Kristoffersen:

Turneringen var meget bra arrangert, alt på skinner. Gode
premier, fint sosialt på kvelden. Fine lokaler, og
resultatservice ut på sekunder av mann med krykker. DET
er de alene om!

Kjell Gaute Fyrun:

Ikke stort å klage på, og ikke alle turneringer der det deltar både verdensmestre og
svensker.

Jan Emil Græsli:

Turneringa var godt profilert på forhånd, med fokus på
super premiering samtidig som den sosiale biten også
skulle prioriteres. Bra kombinasjon, som gjør at både
verdensmester og menigmann melder seg på.
Dessuten bra bruk av sosiale medier for å profilere, det
hjelper på.
Generelt meget godt arrangement, med god
turneringsledelse. Det ble for varmt i lokalet, men det
er ikke arrangøren som har bestemt at det skal være
23 grader ute i september.
For egen del bomma vi i Frøyagutta kraftig med monradbølgen, og måtte ta imot en
forventa bridgemessig voldtekt av Power Boys i siste kamp 

