
Veckobrevet 2011-03-07 
 

Hej alla 

Här kommer lite bokstavsskötsel och ordbruk om bridge i Luleå … 

 

Veteran-DM på måndag i Luleå 
Veteran-DM kommer att spelas som simultantävling. Ett av heaten kommer att hållas i Luleå. 

Det kommer att spelas på måndag 14/3 i vår klubblokal i Luleå. Start kl 12:00. Fler heat kommer att 

spelas. Klart är: Luleå (14/3), Boden (12/3). Piteå tillkommer säkert och kanske något till. Det spelas 

alltså på ”ordinarie” dagbridgetid i Luleå. Kom och kämpa om DM-tecknen för Luleå BK! 

Veteran är du om du är född 1951 eller tidigare. 

Se inbjudan: http://norrbotten.svenskbridge.se/inbjudningar/DM-Veteraner/DM-Vet-sim-2011.htm 

 

Gröna Hissen i onsdags 
I onsdags spelade vi ”Gröna Hissen” och jag tror det var uppskattat med lite annorlunda tävlingsform. 

Göran Nordberg-Göran Ström parkerade vid ledarbordet i stort sett hela tävlingen igenom och vann både 

övertygande och stort. Väl unt dem efter en tids ”downperiod”. Bra gjort! 

En tävlingsform jag tror vi kommer spela fler gånger. 

 

Lagserien nu på onsdag 
Nu på onsdags avgörs Lagserien. Blir intressant och spännande. Förutsättningar inför avslutningen: 

Division1: 

Det ser ut som ”Petter & Better” måste ta 11 VP mer i sin match än ”Nordchark” tar i sin match 

för att gå om och vinna serien. Om nedflyttningen blir det stenhårt. ”TurOllarna ligger 1 VP för ”Kalle 

Kanin” och det avgörs säkert inte förrän sista kortet är lagt vilket lag som hänger kvar i division 1. 

Division 2: 

”Nya Alliansen” och ”Mixarna” gör upp om seriesegern och uppflyttningen till division 1. Det raffinerade 

är att de båda möts i sista matchen. ”Mixarna” måste vinna med 19-11 eller mer för att gå förbi. Blir 

rafflande! 

Lagserien startar sedan om med en ny säsong igen onsdag 6 april. 

 

Resultat 2-dagars på Malmudden, ”Pimpeltävling” 
I fredags avgjordes 2-dagarstävlingen ”Pimpeltävling” på Malmudden. Inte oväntat vann 

Olle Johansson – Thure Jonsson, 

med stor marginal. 5-i-topp, sammanlagt: 
1. Olle Johansson – Thure Jonsson  126,7 
2. Anne-Maj Wallmark – Alf Berglund  109,2 
3. Olle Grahn – Signar Svärdh  105,2 
4. Viola Hallqvist – Axel Hallqvist  104,7 
5. Kurt Johnsson – Roger Eriksson  104,0 

Se resultatet av deltävling 2 – ”Pimpeltävling 2” längre ned i brevet. 

 

Årsmöte på onsdag 
På onsdag håller vi årsmöte i halvtidspausen av Lagseriespelet. Ni som inte ska spela, kom till mötet. Fika 

finns. 

 

3 inbjudningar till tävling 
Här är tre inbjudningar till tävlingar: 

27 mars – Lågfärgstävlingen ( för spelare med högst 50 mästarpoäng) i Boden. 

Silvertävling, där man slipper möta de ”värsta drakarna”. Förra året vann Viola och Axel, som säkert ska 

försöka försvara titeln. Utmana dem – En kul tävling! Inbjudan: 

http://norrbotten.svenskbridge.se/Inbjudningar_klubbar/BSBS-lagf-2011.htm 

 

4 april – Silverryggen (silvertävling för veteraner) i Luleå. 

Vår egen inbjudningstävling. Spelas som Aprilsilver, dagtid på måndagen. Visst kommer alla veteraner i 

vår klubb !? Inbjudan: http://www.bridgefederation.se/luleabk/2011/i20110404.htm 

 

http://norrbotten.svenskbridge.se/inbjudningar/DM-Veteraner/DM-Vet-sim-2011.htm
http://norrbotten.svenskbridge.se/Inbjudningar_klubbar/BSBS-lagf-2011.htm
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10 april – Arnemarksknekten (bronstävling) i Arnemark, Piteå. 

Inbjudan: http://www.piteabridge.se/inbjudn/inbj_arne_knekt_2011.pdf 

 

Ändring i Spelschema för Luleå BK 
Vi har gjort en ändring i spelschema: Vi har lagt in en extra ”Rutinerad/Orutinerad” och strukit en 

simultantävling. Detta för att 

främja att våra nybörjare ska få mer speltid, vilket är viktigt. Detta är ändrat: 

16/3 skulle vi spela KM-Individuellt  – Här spelas nu ”Rutinerad/Orutninerad” 

23/3 skulle vi spela Simultantävling (den utgår) – Här spelas nu KM-Individuellt. 

Detta är ändrat i spelprogrammet på vår hemsida. 

 

Noterbart i veckan 
- Göran & Göran vann Gröna Hissen övertygande! 
- Olle Johansson-Thure Jonsson vann ”Pimpeltävling” på Malmudden. 
- DM-Veteran spelas på måndag 14/3, som ett heat (simultan) i Luleå. 
- Årsmöte på onsdag. 

 

Resultat 
Kvällsbridge onsdag 2/3 partävling ”Gröna Hissen” (12 par). 5-i-topp: 

1. Göran Nordberg – Göran Ström 64,6% 
2. Lars Forsberg – Jan Lundberg 55,4% 
3. Stig-Åke Ifrig – Erik Johansson 54,2% 
3. Karin Hellsten – Per Norberg 54,2% 
5. Ulf Boström – Henrik Oldenburg 52,5% 

 

Dagbridge Malmudden fredag 4/3 partävling ”Pimpeltävling 2” (2 av 2) (12 par). 5-i-topp: 
1. Olle Johansson – Thure Jonsson 63,8% 
2. Inger Lundström – Åsa-Pia Rosén 55,0% 
3. Olle Grahn – Signar Svärdh 53,8% 
4. Viola Hallqvist – Axel Hallqvist 52,5% 
5. Roger Eriksson – Kurt Johnsson 51,1% 

 

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

 

Pelle 
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