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Lagserien 
Lagserien 2010-2011 är färdigspelad. 

Division 1: 

Här segrade lag ”Nordchark”. I Laget ingår: Jan Lundberg, Lars Forsberg, Anders Enström och Micke 

Glyssner. Tvåa blev lag ”Petter & Better” som också gjorde en bra seriespel och förblev obesegrade. I den 

täta bottenstriden drog lag ”TurOllarna” det längsta strået och lag ”Kalle Kanin” får ta steget ner till 

division 2. 

Division 2: 

Här segrade lag ”Nya Alliansen” och var nästan aldrig i fara, efter ett suveränt seriespel. Laget tar nu 

klivet upp till division 1. I laget ingår: Ulf Boström, Ann-Katrin Johansson, Lars Gustafson och Roger 

Eriksson. 

Även en person till som behöver uppmärksammas: 

Vi har sammanställt en sammanlagd IAF för lagseriens alla sex ronder. Denna IAF är naturligtvis inte 

rättmätig, då den spänner över två olika divisioner och spelarna har spelat olika många matcher. Men 

ändock! I klar seger med suveräna siffror återfinns Roger Eriksson. 

Mycket bra gjort och han har definitivt bidragit till Nya Alliansens seger i division 2. Starkt! 

 

I planerna startar Lagserien om igen, med en ny säsong 6 april. 

Uppgift till lagkaptenerna: Tala med lagkamraterna. Säkra upp laget och meddela Pelle att laget är OK. 

Vill man formera om sina lag, så är tiden till detta nu. Finns frågor eller annat kontakta oss. 

 

Rutinerad/Orutinerad på onsdag 
Nu på onsdag spelar vi ”Rutinerad/Orutinerad”. Vi kommer att spela den i form av handikapptävling. 

Målsättningen är att alla rutinerade spelare ska ställa upp. Vi kommer att ha ett helt gäng ”jourspelare”. 

Våra nybörjare ska spela och det är viktigt att så många som möjligt kommer. Givetvis får man spela med 

”ordinarie” partner om man vill, men vi ser gärna att vi parar ihop så många Rutinerad/Orutinerad-par 

som möjligt. Vädjan till alla – KOM! 

 

Veteran-DM 
Nu har alla heaten spelats i Veteran-DM. De är ännu inte sammanräknade, men resultat kan komma under 

tisdagen. I Luleå spelade vi ett heat. Här segrade Olle Johansson-Olle Grahn, tätt följt av Signar Svärdh-

Göran Nordberg. Totalt ska 35 par ha spelat i länet. Vi håller tummarna för våra par! 

 

Klubbmästerskap Dagbridge 
Förra måndagen spelades första deltävlingen av 3 i ”KM-Dagbridge”. Ledningen tog Thure Jonsson-Stig-

Olof Åström och Ulla Norman-Harald Mrozek som delade segern i denna första deltävling. Vi ser med 

spänning fram emot fortsättningen (nästa måndag). 

 

Lag-DM Final 
Till helgen spelas Lag-DM finalen här i Luleå. Vi har tre lag i denna final, som består av sex lag. De tre 

lagen är: Lag Nordchark, Lag 40 och Lag Kalle Kanin. 

Det spelas från morgon till kväll (09-21) på lördag och 09-17 på söndag. Vi håller tummarna för att 

Luleå-lag hamnar först i sluttabellen! Kika gärna in och titta! 

 

Vi behöver funktionärer 
Till Lag-DM finalen behöver vi funktionärer (de flesta verksamma funktionärer spelar finalen). Vi 

behöver folk som kan fixa kaffe, göra smörgåsar, hålla ordning etc. Man behöver inte vara behjälplig 

under hela denna tid, utan kan bidra med den tid man kan. Meddela Pelle, Göran eller Göran när ni kan 

hjälpa till så kan vi fixa detta arrangemang, utan problem. 

 

Årsmötet 
I onsdags hade vi årsmöte. Det blev ett lugnt årsmöte. Kort sammandrag av årsmötet: 

- Jan Lundberg avgick från styrelsen (kassör) efter mångårigt och uppskattat arbete. 
- Ulla Norman valdes in i styrelsen, som ny kassör. 
- Göran Ström omvaldes som ordförande. 



- Vår ekonomi är fortsatt stark, trots investeringar i ny brickläggningsmaskin och lokalombyggnationer. 
- Beslut togs att kvällsbridgens (onsdagar) spelavgift ska vara 50 kr, oavsett tävlingsform (brons-, silver- 

eller lagtävlingar). 
- Göran Nordberg och Per Norberg prisades framför allt för insatser inom utbildning. 
- Jan Lundberg avtackades för sin uppskattade tid som klubbens kassör. 

 

Partnerförmedling måndagar 
Som försök (förhoppningsvis en lyckad fortsättning) ska vi införa partnerförmedling till måndagarnas 

Dagbridge. Till en början startar vi så här: 

Har man ingen partner för dagen, så ringer man eller e-postar man Göran Nordberg, så ska han försöka 

fixa partners åt sökande. Så i så god tid som möjligt (kan vara svårt att fixa något ”i tolfte timmen”) 

meddela Göran att ni söker partner till måndagens dagbridge. 

Kontaktuppgifter, Göran Nordberg: 

Telefon: 070-567 90 23 

e-post: nordberg.goran@gmail.com 

Tveka inte att prova detta! 

 

Noterbart i veckan 
- Lag Nordchark vann division 1 i Lagserien 2010-2011. 
- Lag Nya Alliansen vann division 2 i samma Lagserie. 
- Olle Grahn – Signar Svärdh vann på Malmudden i fredags. 
- Olle Johansson – Olle Grahn vann Luleå-heatet i Veteran-DM. 

 

Resultat 
Dagbridge måndag 7/3 KM-Dagbridge 1 (6 par): 

1. Thure Jonsson – Stig-Olof Åström  55,2% 
1. Ulla Norman – Harald Mrozek  55,2% 
3. Anne-Maj Wallmark – Alf Berglund  49,0% 
3. Bo Nilsson – Sven-Erik Landin  49,0% 
3. Gertrud Backman – Inger Johansson 49,0% 
6. Göran Nordberg – Signar Svärdh  42,7% 

 

Kvällsbridge onsdag 9/3 Lagserien sluttabeller: 

Division 1: 
1. Nordchark  113 
2. Petter & Better  105 
3. TurOllarna    70 
4. Kalle Kanin    67 

Division 2: 
1. Nya Alliansen  125 
2. Mixarna  108 
3. Matadorerna  103 
4. Azam & Sune har vingar   82 
5. Femklövern    65 
6. Uppstickarna    40 

 

Dagbridge Malmudden fredag 11/3 ”Marsljus 1” (16 par). 5-i-topp: 
1. Olle Grahn – Signar Svärdh  69,3% 
2. Rune Björkman – Erik Johansson  64,6% 
3. Olle Johansson – Thure Jonsson  57,7% 
4. Ulf Boström – Urban Nilsson  52,1% 
4. Gunn Pettersson – Birgitta Westerlund 52,1% 

 

Dagbridge måndag 14/3 Veteran-DM Simultan Luleå-heatet (9 par). 5-i-topp: 
1. Olle Grahn – Olle Johansson  59,5% 
2. Signar Svärdh – Göran Nordberg  56,3% 
3. Viola Hallqvist – Axel Hallqvist  51,4% 
4. Stig-Åke Ifrig – Erik Johansson  50,0% 
5. Anne-Maj Wallmark – Alf Berglund  48,4% 
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Kolla alltid in vår hemsida: http://www.bridgefederation.se/luleabk 

 

Pelle 
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