
Veckobrevet 2010-12-27 
Nyårsskålen 
Nu på onsdag (29/12) spelar vi årets sista tävling. Det är anrika "Nyårsskålen". 
Vi kommer att spela barometer. Denna tävling, har som vanligt, priser i form av ”skumpa”. 
Vi har jourspelare. KOM! 
 

Lagserien 
Bara en påminnelse: Lagserien fortsätter onsdag 12/1 2011. 
Kaptener, tips: Formera era lag redan nu! 
 

Lag-DM 
Sista skälvande minuterna för anmälan till Lag-DM (31/12). 
 

Vårens spelprogram 
Nu är vårens spelprogram klart. Spelprogrammet bifogas också i detta brev. 
Det finns även på vår hemsida under "Spelprogram & Resultat". 
Spelprogrammet är "taget", men kan komma att justeras under tiden om skäl finns. 
Har ni synpunkter, så kontakta oss. 
Våren startar måndagen 3/1 med Dagbridgen. 
 

Jourspelare & Städning 
I bifogat spelprogram finns även utsedda: 

- jourspelare (januari-maj) 
- Städare (april-maj) 

Anteckna, noga, när ni är jourspelare eller har städning så detta fungerar. 
En bättre och utförligare städanvisning kommer att tas fram och anslås i klubblokalen. 
 

Fika 
Goda nyheter: Karin Hellsten har tagit på sig ”fikadetaljen”. Hur det till slut blir får vi se. 
Jag vet att hon redan har fått någon som ska hjälpa henne. Men prata gärna med Karin, om ni gärna 
hjälper till. 
Det som inte får hända är att det blir en person som får göra hela arbetet. 
 

2010 
Året har varit ett av de bättre, på flera år. 

- Vi har klart ökat speldeltagandet. 
- Kursverksamheten har blivit bättre. 
- Lagserien har blivit större och bättre. 
- Vi har klarat av vår lokalflytt. 
- Bredden har blivit bättre och vi står oss väl i tävlingar. 
- Vi har nu egen brickläggningsmaskin. 
- Ekonomin är god. 

Inför 2011 vill vi bli bättre på allt. Framför allt behöver vi fler som arbetar i verksamheten, 
samt fler nybörjare. Har ni förbättringsförslag, så vill vi gärna ha dem! 
 

Noterbart i veckan 
- Delad seger i onsdags Sune U & Göran S tillsammans med Henrik & Esa. 
- Olle Grahn och Signar Svärdh vann Dagbridgen. 
- Decemberliret i Boden blir av (2 januari). Det blir 17 par. 4½ par från Luleå BK. 



 

Resultat 
Kvällsbridge 22/12 Partävling barometer (6 par): 

1. Sune Uusitalo – Göran Ström  59,0% 
Henrik Oldenburg – Esa Ryhänen  59,0% 

3. Ulla Norman – Åke Johansson  50,0% 
4. Ann-Katrin Johansson – Lars Gustafson 45,0% 
5. Urban Nilsson – Lars Forsberg  44,0% 
6. Karin Hellsten – Per Norberg  43,0% 

 

Dagbridge 27/12 partävling barometer (6 par): 
1. Olle Grahn – Signar Svärdh  57,3% 
2. Ulla Norman – Harald Mrozek  54,2% 
3. Sune Uusitalo – Azam Forsberg  52,1% 
4. Ann-Katrin Johansson – Ulf Boström 50,0% 

Stig-Åke Ifrig – Åke Johansson  50,0% 
6 Bo Nilsson – Sven-Erik Landin  36,5% 

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

 

http://www.bridgefederation.se/luleabk

