
Veckobrevet – 2011-08-23 
 
Hej 
Nu börjar bridgen ta fart igen, vi står inför en händelsefylld höst! 
 

Nybörjarkurs i Bridge 
Måndagen 26/9 startar årets nybörjarkurs i bridge. Kursen består av 12 tillfällen och slutförs innan jul 
& nyår. Vi kommer att annonsera om kursen. Men vi vill att alla medlemmar ska marknadsföra 
kursen till släkt, vänner och sina närområden. Alla kommer att få en bunt anslag, som ni kan sätta 
upp och dela ut. Har ni idéer om hur vi ska nå ut med vår bridgekurs, så är vi idel öra! 
 
Vi kommer att behöva medhjälpare vid kurserna, som hjälper till (inte hålla kurs) när de ska spela 
kort efter sina teorigenomgångar. Det är inga krav på ”överdådiga” kunskaper utan bara vara till hjälp 
och göra så våra elever känner sig välkomna. Det räcker om man hjälper till vid enstaka tillfällen. 
Anmäl intresse till Göran N eller Pelle, vilket vi kommer att uppskatta. 
 

Intresseanmälan - Fortsättningskurs i Bridge 
Vilka vill gå en fortsättningskurs i bridge (steget efter nybörjarkusen)? Anmäl er till oss, så vet vi om 
underlag finns. En intresseanmälan kommer även att finnas uppsatt på klubbens anslagstavla. 
 

Spelprogrammet för hösten 
Nu finns det preliminära spelprogrammet för hösten. Det finns nu ute på vår hemsida. 
Snart, när vi fastställt det, kommer vi även att dela ut det i pappersform på klubben. 
 

Fest! 
Nu är det dags för fest igen – lördagen 10 september – i klubblokalen. 
Kostnad 100 kr/person, inkluderar mat (laxsoppa), bridgespel & trevligt sällskap. 
Anmälan till Karin Hellsten eller Ulla Norman. 
 

Kurs Tävlingsledare 

En kurs hålls i Skellefteå 17-18 september. Det är en kurs för att utbilda sig till Tävlingsledare - steg 2. 
Dvs tävlingsledare på silvernivå. Intresseanmälan till Göran Ström. 
 

Lagserien 
Det återstår 2 ronder av innevarande lagserie. Börja varsko era lagmedlemmar, så lagen blir klara i 
tid. Rond 4 (nästa rond) spelas onsdagen 14 september. I dagsläget har vi som mål att lagserien 
kommer att bestå av 3 divisioner (med 4 lag i varje), när lagserien startar om i november. Detta 
ändrar förutsättningarna: De två sista lagen i div 1 åker ned till div 2. De två främsta lagen i div 2 
spelar sedan i div 2 med lagen från div 1. 
 

Allsvenskan 
Allsvenskan ligger om hörnet. Vi uppmanar alla att bilda lag till allsvenskans division 4. Är ni 
intresserade, men är inte med i något lag, så kontakta oss så försöker vi hjälpa till. 
 

Sommarbridgen 
Det återstår en omgång av Sommarbridgen 2011. I ledning är Lars Forsberg, tätt följd av partnern Jan 
Lundberg. De är i en klass för sig själva och har spelat bra hela sommaren. 
Blir intressant att se om Janne hittar på något sista omgången, för att försöka ta ikapp Lasse …  
I onsdags segrade duktiga Leif Lundberg & Göran Ström och klättrade rejält i sammandraget. 



Ställning inför sista omgången (poäng = snitt/6 bästa tävlingar). 10-i-topp: 
1. Lars Forsberg  65,17% 
2. Jan Lundberg  64,85% 
3. Göran Ström  59,17% 
4. Henrik Oldenburg  58,95% 
5. Leif Lundberg  58,85% 
6. Bo Nilsson  58,63% 
7. Per Norberg  57,93% 
8. Olle Grahn  57,15% 
8. Olle Johansson  57,15% 
10. Ann-Katrin Johansson 55,78% 

 
Vi spelar sista omgången på måndag (29/8). Vi har jourspelare. KOM! 
 

Höstsäsongen börjar redan nästa onsdag 
Höstsäsongen startar redan första onsdagen efter sista sommarbridgen, dvs onsdagen 31 augusti. 
Vi kommer att spela populära ”Gröna Hissen”. Missa inte detta! 
 

Nyhet - Söndagsbridge 
Vi kommer prova en nyhet: Vi kommer att spela söndagsbridge 5 gånger under hösten (se 
spelprogrammet). Vi kommer sedan att utvärdera, om underlag finns för detta. Mer om detta senare. 

 
Resultat 
Sommarbridge måndag 15/8 Sommarbridge 11 (12 par). 5-i-topp: 

1. Lars Forsberg – Jan Lundberg  70,5% 
2. Stig-Åke Ifrig – Bo Nilsson  64,1% 
3. Göran Ström – Per Norberg  55,2% 
4. Olle Johansson – Olle Grahn  53,3% 
5. Ulla Norman – Stefan Gustafsson  50,4% 

 

Sommarbridge måndag 22/8 Sommarbridge 12 (14 par). 5-i-topp: 
1. Göran Ström – Leif Lundberg  60,1% 
2. Göran Nordberg – Henrik Oldenburg 58,3% 
3. Ann-Katrin Johansson – Lisa Bergqvist 55,9% 
4. Karin Hellsten – Per Norberg  54,9% 
5. Karin Bergman-Lundqvist – Krister Lundqvist 52,8% 

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

http://www.bridgefederation.se/luleabk

