
Veckobrevet – 2011-08-30 
 
Hej alla 
Nu startar höstens bridgeaktiviteter. 
 

Höststart imorgon onsdag med Gröna Hissen 
Imorgon onsdag 31/8 startar vi höstsäsongen med Gröna Hissen. Vi har jourspelare, KOM! 
 

Sommarbridgen färdigspelad - Lasse Forsberg värdig segrare 
Igår måndag spelades sista deltävlingen  av Sommarbridgen 2011. Det spelades 13 deltävlingar, 
under juni, juli & augusti. I en klass för sig stod Lars Forsberg och Jan Lundberg, där Lasse drog det längsta strået och 
vann. Lasse hade ett snitt på över 65% (på sina 6 bästa deltävlingar). Mycket starkt! Tätt efter kom Jan Lundberg på 
en 2:a plats. Trea kom en starkt spurtande Göran Ström, som slutade på 60,5%. 
 

Sommarbridgen - en framgång! 
Det är många år sedan vi haft en sådan här uppgång, i antalet spelare, under sommaren. Det är kanske inte av någon 
jättedignitet, men än dock en klar uppgång! Lite statistik: 

- 84 olika spelare deltog, vid minst ett tillfälle. 
- 29 spelare deltog vid minst 6 tillfällen. 
- 3 spelare deltog vid alla 13 tillfällena. 
- 23 par deltog 27/6 (med hjälp av Sommarcupen). 
- Snittet per deltävling var över 14 par! 

 

Lasse, Barbro & Sune 
En jätteeloge till Lars Forsberg, Barbro Ström & Sune Uusitalo som deltog i samtliga 13 deltävlingar! 
 

Jourspelarsystemet har fungerat 
Över förväntan har jourspelarsystemet fungerat nästan prickfritt. Tack till alla jourspelarna! 
En litet extra omnämnande till Esa Ryhänen, som vid flertalet tillfällen lotsat mindre rutinerade till deras stora glädje. 
Resultat längre ned. NBFs Sommarcup var en positiv upplevelse. Vi hoppas den återkommer, med ännu mer 
aktivitet nästa sommar. 
 

Ny jourspelar- & städlista 
En ny jourspelar- och städlista kommer att finnas på hemsidan och på klubblokalen imorgon onsdag. 
 

Festen 
Kom ihåg att anmäla er till festen – lördag 10/9 kl 18 – på klubblokalen. 
Anmälan till Karin H & Ulla. Kan även anteckna sig på anslagstavlan. 
 

Höstens spelprogram 
Nu är spelprogrammet klart. Det finns på vår hemsida och kommer att finnas, i pappersformat, på klubben. Precis 
som vanligt, kommer mindre förändringar att ske under säsongen. 
 

Lagserien 
Kolla med alla era lagmedlemmar, inför Lagseriens säsongsstart 14/9. Meddela gärna Pelle om läget. 
 

Dagbridgen startar nästa vecka 
Måndagarna startar måndag 5/9 kl 12:00. 
Malmudden startar fredag 9/9 kl 12:00. 
 

Kursverksamheten 
Nybörjarkursen startar måndag 26 september. Hjälp till att sprida den informationen kring er. 
Inbjudan bifogas detta brev, för egen utskrift. Färgkopior finns på klubben att ta med. 
Fortsättningskurs kommer att anordnas, om tillräckligt underlag finns. Intresse anmälan till Göran N & Pelle. 
Man kan även anteckna sig på anslagstavlan. Hjälp vid kurstillfällena: Vi behöver bridgespelare (stora kunskaper ej 
nödvändiga) som hjälper oss när vi håller kurs. Meddela oss, så blir vi glada och räcker till att serva våra elever. 
 



Inbjudningar 
Inbjudan har kommit till: 

- Allsvenskan div 4 
- Lagserie för högst klövernål 
- DM-Lag 

Dessa inbjudningar finns anslagna på anslagstavlan. 
 

Noterbart i veckan 
- Lasse Forsberg – Segrare i Sommarbridgen 
- Ulla & Stefan vann i måndags. De blir bättre & bättre! 
- Sommarbridgen avslutad. En bra sommar! 
- Dags att mobilisera oss för spel i allsvenskan 

 

Resultat 
 

Slutställning Sommarbridgen 2011 Luleå BK (84 spelare). 10-i-topp: 
1. Lars Forsberg  65,17% 
2. Jan Lundberg  64,85% 
3. Göran Ström  60,50% 
4. Bo Nilsson  59,15% 
5. Henrik Oldenburg  58,95% 
6. Leif Lundberg  58,85% 
7. Per Norberg  57,93% 
8. Olle Grahn  57,33% 
9. Olle Johansson  57,15% 
10. Ann-Katrin Johansson 56,80% 

 

Sommarbridge måndag 29/8 Sommarbridge 13 (14 par). 5-i-topp: 
1. Ulla Norman - Stefan Gustafsson  63,2% 
2. Esa Ryhänen - Göran Ström  59,7% 
3. Ann-Katrin Johansson - Lars Gustafson 58,0% 
4. Jan Lundberg - Lars Forsberg  56,3% 
5. Signar Svärdh - Olle Grahn  55,2% 

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

http://www.bridgefederation.se/luleabk

