
                                                                           
 

Tidligere Norsk Pensjonistskole – siden 1979 
www.nestorutvikling.no 

telefon: 33 33 55 00 

Invitasjon til bridgekurs i Melsomvik – for voksne – nivå øvet 
 

Nestor – Pensjonistskolen i Melsomvik siden 1979, innbyr deg som er bridgespiller til å delta på kurs våren 2016! 

 

Bridgekurs i Melsomvik – for voksne – nivå øvet 
Kursene er egnet for alle som behersker det mest grunnleggende. Vi går et steg videre inn i bridgens verden, og lærer mer om 

motspill, spilleføringer og meldinger. Hvordan skal vi forstå makker bedre, og hvordan gjør vi det lettere for vår egen makker? 

Instruktør er Finn Brandsnes.  Han er flere ganger Norgesmester og har adskillige andre turneringsseire å 

se tilbake på. Han er videre turneringsleder, turneringsarrangør, reisebridgearrangør, journalist med egen 
spalte i mer enn 20 aviser over hele landet, samtidig som han er en dyktig bridgelærer.  

Instruktør Finn Brandsnes og Nestor Melsomvik har allerede samarbeidet om kurs i høsten 2015. Topp 
tilbakemeldinger for de 30 som deltok; «Helt topp kurs. Fin blanding av teori og spill, kan det egentlig 
gjøres bedre! Godt organisert kurs, helt framragende! Jeg kommer tilbake til dette stedet ved første 
anledning». 
 
 

Tidspunkt for bridgekurs:  
 Mandag 08. – onsdag 10. februar (uke 6) 
 Mandag 11. – onsdag 13. april (uke 15) 
 Mandag 13. – onsdag 15. juni (uke 24) 
 Mandag 22. – onsdag 24. august (uke 34)  

 

 

Pris: Pris kr 2.200,-.  Prisen inkluderer kursavgift, teorihefte, spill og turnering samt overnatting og alle måltider. (Du må selv dekke 

valgfritt drikke utenom vann til måltidene. Du må også dekke reisekostnadene, men hvis du kommer med tog, så tilbyr vi gratis 
skyss fra og til Stokke stasjon, se nedenfor). Eventuell dagdeltagerpris inkl. lunsj og middager kr. 1.500,- 

Sted: Nestor, Melsomvikveien 79, 3159 Melsomvik 

Påmelding: Ring Anne på tlf 33 33 55 00, e-post: post@nestorutvikling.no   - løpende påmelding! 
 

Måltidene foregår i stuene i den vakre Sveitservillaen. Nestor er kjent for god mat, personlig 

service og god tilrettelegging av seminar. Alle skjenkerettigheter.  
 

Nestor – Pensjonistskolen i Melsomvik siden 1979. Nestor tilbyr sjarmerende stuer og 

kurslokaler.  Vi har overnattingskapasitet til 60 gjester - fordelt på 40 rom (20 dobbelt-/ 

tosengsrom og 20 enkeltrom).     

Vi tilbyr gode lokaler med høyttaleranlegg, teleslynge og alle nødvendige AV-midler. Gratis 

trådløst nettverk tilgjengelig på hele området.            

 

For mer informasjon, ring oss på 33 33 55 00 
 

Dag 1 
Før 1200  Ankomst og innkvartering  

1200-1245  Kursåpning – velkommen og presentasjon! 

1300  Lunsj 

1345-1430  Teori 

1445-1700  Turnering del 1  

1800  Middag i Sveitservillaen    

1900-2100 Turnering del 2  

Dag 2 
0800-0930  Frokost 

1000-1245  Teori og spill 

1300  Lunsj i Sveitservillaen 

1445-1800    Turnering del 3 

1900 Middag i Sveitservillaen 

2030 Underholdning i Sveitservillaen  

 

Dag 3 

0800-0930  Frokost  

1000-1245  Teori, spill og turninger  

Fra 1245  Lunsj i Sveitservillaen før avreise 

 
 
 
 
Vi tar forbehold om endringer i programmet  

 
 

Velkommen til 3 flotte bridgedager i Melsomvik! 

http://www.nestorutvikling.no/
mailto:post@nestorutvikling.no

