
Veckobrevet 2010-12-13 
Janne och Lasse klubbmästare för Par ! 
Klubbmästerskapet för Par avgjordes i onsdags. Det blev en rafflande avslutning och otroligt jämnt i 
toppen. När röken skingrats och sammanräkningen gjorts, för de två deltävlingarna, stod två par på 
exakt samma resultat. Paren var Jan Lundberg-Lars Forsberg och Ann-Katrin Johansson-Lars 
Gustafson. "Uppförstorat målfoto" fick tas till. Man räknade med 3 decimaler för båda tävlingarna - 
Fortfarande helt lika! Särskiljning fick tas till. Efter gedigen beräkning slutade, till slut, Janne och 
Lasse som slutsegrare med 47-43 i särskiljning. I särskiljning räknas vilka som har flest bästa score, 
inbördes, på varje bricka båda paren har spelat. Grattis till Janne och Lasse, men även till Anki och 
Lars G för fina prestationer. 3:a blev Karin Bergman-Lundqvist - Göran Ström. Hela resultatlistan, se 
längre ned. Prisutdelning sker nu på onsdag och bilder kommer på hemsidan. 
 

Norrbottens-Simultan-tävlingen 
Parallellt med KM-Par spelades en Norrbotten-Simultan-tävling (med samma brickor och samma 
spelare). Totalt var det 51 par som spelade tävlingen, runt om i länet. Bästa Luleå BK-par blev Janne 
och Lasse med en 5:e plats på 60,8%. Även Anki och Lars G placerade sig bra med en 7:e plats på 
59,7%. Bra gjort! 
 

Lagserien 
Nu på onsdag (15/12) spelas 3:e ronden av lagserien (den sista före nyår). Detta är, i mitt tycke, 
bland det bästa vi åstadkommit hittills - med hela 10 lag. Kaptener: Kolla av era lag, så allt är ok till 
onsdag och 4 spelare kommer från varje lag. Om ni behöver hjälp kontakta: Div 1: Per Norberg. Div 2: 
Göran Nordberg. Vi ser fram emot en spännande rond. 
 

Decemberliret 
Söndagen 2 januari 2011 spelas inbjudningstävlingen Decemberliret i Boden. Passa på att spela den 
mitt i helgstöket. Till alla orutinerade: Kom och spela. Det finns inget krav på prestation eller dylikt. 
Grabba en partner du trivs med och spela denna tävling. Det är både utvecklande och roligt. Anmälan 
senast 17/12. Se inbjudan på vår hemsida. 
 

Lag-DM 
Anmälan till Lag-DM ska vara inne innan nyår. Skapa lag och anmäl! Om ni är intresserade, men inte 
har ett fullt lag så kontakta oss så kan vi hjälpa till att fixa ihop lagen. 
 

Brickläggningsmaskin 
Luleå BK har nu köpt en brickläggningsmaskin. Vi har precis fått den och håller på med ”inkörning”. 
Detta innebär att vi kommer att kunna spela betydligt fler barometrar och lägga brickor till egna 
tävlingar. Mer om detta kommer snart. 
 

Fortsättning på Uppmaningen 
I förra brevet skrev jag att vi behöver många som gör lite istället för, som nu, få som gör mycket. 
Bridgelivet i klubben kommer att bli både lättare och trevligare för alla. Jag börjar idag med en 
konkret sak: Fikabröd. Som läget är idag hinner någon av Göran, Göran eller Per i bästa fall att köpa 
några halvtorra vetelängder till halvtidsfikat. Ofta stressigt att hinna med, då man har bl a har jobb 
att sköta också. Många har också varit i Piteå och sett hur de gör. Hos dem är det någon/några som 
gör riktiga gourmet-mackor, med delikata pålägg. Dessa kostar dock 20 kr styck. Hur tycker ni vi ska 
göra? 
1. Fortsätta som nu, med "snabb"-köpta vetelängder 
2. Piteåmodellen (Nån/några har ansvar för fikat och har rätt ha profit på intäkterna). 



3. Ett gäng som ansvarar för fikat, till nettopriser. 
4. Annat förslag. 
Skicka ett mejl eller snacka med någon av oss. Vi vill ha åsikter. 
 

Noterbart från veckan 
- Lasse & Janne vann KM-Par. Favoriter som höll i en rekord-jämn tävling. Bra gjort! 
- Ann-Katrin Johansson & Lars Gustafson måste nämnas. De är i toppen i stort sett i varje 

tävling och dominerar i Lagserien. Inte en sekund för sent: Stort beröm! 
- Vår klubb har nu en egen brickläggningsmaskin. 
- Dags att ta Ulla & Harald på allvar. De vann - igen. Nu på Malmudden. Bra! 
- 20 par, igen, på Malmudden ! 
- Thure och Stig-Olof vann Dagbridgen. Alltid topp 5! 
- Jan Strömberg och Kjell Herlevsson blev tvåa. Överraskande och roligt! 

 
Kolla alltid in vår hemsida: www.bridgefederation.se/luleabk 

http://www.bridgefederation.se/luleabk

