
Veckobrevet – 2012-02-28 
Hej 
Börjar få lite vårkänning med sol på dagarna … 
 

Luleå BK har 4 lag i Lag-DM finalen 
Alla Luleå BK-lag spelade bra och hela 4 lag (av 5) gick till DM-Lag-Finalen, som spelas i mitten av mars månad. Luleå 
BK ”Petter” motsvarade förväntningarna och vann Luleågruppen relativt enkelt. Även Luleå BK ”Fixarna” spelade bra 
och gick också vidarte till final. I Bodengruppen gjorde båda Luleå-lagen (”Nordchark” & ”Lag 40”) fina insatser och 
blev 1:a & 2:a och klara för final. Se resultat: http://www.luleabridge.se/2012/20120225.htm 
 

Boden har greppet i Lagserien 
Det känns otroligt roligt (och positivt stökigt) när vi trängs i lokalen när vi spelar Lagserien … 
Division 1: Boden vann seriefinalen övertygande, med 25-5, mot ”Petter & Better”. Serien är dock inte avgjord, då 
Boden har svåra ”Nordchark” i sista ronden. Men allt pekar på Boden som seriesegrare. Klart är att ”Linus på Linjen” 
kliver ned till division 2. 
Division 2: Hallqvists ryckte i toppen, efter en 25-3 seger mot Mixarna. Nu blir det en ren final i sista ronden mot 
”Nya Alliansen”, där ”Nya Alliansen” måste vinna med minst 23-7 för att vinna serien. ”Mixarna” och ”Karins Lag” 
slåss om att hänga kvar i division 2. 
Division 3: ”Uppstickarna” vann sin andra raka match! (Bra gjort och mycket roligt) och blandade därmed in sig i 
toppstriden. Man kan faktiskt vinna division 3 med en storseger i sist ronden (om ”Matadorerna” och ”Femklövern” 
spelar oavgjort), inte omöjligt. ”Femklövern” och ”Matadorerna” möts i sista ronden, den som vinner den matchen 
vinner serien. Mycket bra insats av nybörjarna Mikko Faarinen – Roland Edelbro i ”Mariners”! 
 

Luleå BK har greppet i Klöverserien 
Luleå BK ”Krister” (Krister Lundkvist, Karin Bergman-Lindqvist, Inger Lundström & Barbro Ström) leder Klöverserien 
(Lagserie för spelare med högst klövernålen), med en match kvar. I sista matchen möter man Piteå BS ”Beat” i vad 
det verkar ren final. Även Luleå BK ”Mariners” har gjort fina insatser. 
 

Klubbmästerskap Individuellt nu på onsdag 
Nu på onsdag (29/2) spelar vi Klubbmästerskap Individuellt. Det är en tävling där man byter partner varje rond. Det 
brukar debatteras om bra och viktig en sådan tävling är. Vi struntar i den diskussionen och konstaterar att det brukar 
bli intressant och framför allt roligt att spela. Alla kan och får vara med. KOM! 
 

Dagbridgen 
Dagbridgen Malmudden: 
Här spelades första deltävlingen av 2 i tävlingen ”Pimpeltävling”. Vann gjorde Roger Eriksson – Kurt Johnson (Bra 
grabbar!), före Barbro Ström – Ulla Norman med Viola och Axel Hallqvist som treor. 
Dagbridgen måndag: Resultatet kommer senare. 
 

Årsmötet 
I onsdags hade vi årsmöte. Det var ett lugnt årsmöte utan större överraskningar. Vi har nu en ny ordförande: Krister 
Lundkvist. Styrelsen ser nu ut så här: Krister Lundkvist, Henrik Oldenburg, Ulla Norman, Per Norberg & Christoffer 
Vikström. Protokollet finns uppsatt på anslagstavlan och går även att läsa på vår hemsida. 
 

Bridgeproblem på Klubbforumet 
Leif Lundberg fortsätter att lägga ut bridgeproblem på vårt klubbforum. Passa på läs, fundera och lägg gärna in era 
svar. Det finns dessutom mycket att lära av dessa givar Leif presenterar. 
 

Lågfärgstävlingen i Arjeplog 
Söndag 1 april spelas den årliga Lågfärgstävlingen (för spelare upp till 50 mästarpoäng, högst Ruternålen). I år spelas 
den i Arjeplog. Resebidrag kommer att betalas av NBF och Luleå BK kommer att sponsra del av anmälningsavgiften. 
Krister Lundkvist kommer att hålla i detta (ordna samåkning, ev minibuss etc). Kontakta Krister i detta, så kan vi 
ordna att många kan åka till en mycket rimlig kostnad. Inbjudan finns uppsatt i lokalen och på hemsidan. 
 

Noterbart i veckan 
- Vi har en ny ordförande: Krister Lundkvist 
- Luleå BK har 4 lag i Lag-DM final 

http://www.luleabridge.se/2012/20120225.htm


- Luleå BK ”Krister” leder Klöverserien 
- Boden har tagit greppet i Lagserien 
- Roger Eriksson – Kurt Johnson vann ”Pimpeltävling 1” på Malmudden 

 

Resultat 
Kvällsbridge onsdag 22/2 Lagserien 2011-2012 rond 5 (12 lag): 
Division 1: 
Lag "Nordchark" - Lag "Linus på Linjen" 25-4 
Lag "Boden" - Lag "Petter & Better" 25-5 
 
Division 2: 
Lag "Nya Alliansen" - Lag "Karins Lag" 16-14 
Lag "Hallqvists" - Lag "Mixarna" 25-3 
 
Division 3: 
Lag "Uppstickarna" - Lag "Matadorerna" 19-11 
Lag "Mariners" - Lag "Femklövern" 15-15 
 
IAF Lagserien 2011-2012, rond 5 (24 par). 5-i-topp: 

1. Urban Finnsson - Pierre Thunström, Lag "Boden"  643 
2. Erik Olsson - Tore Dahlberg, Lag "Uppstickarna"  546 
3. Micke Glyssner - Anders Enström, Lag "Nordchark" 512 
4. Mikko Faarinen - Roland Edelbro, Lag "Mariners"  448 
5. Viola Hallqvist - Axel Hallqvist, Lag "Hallqvists"  441 

 

Dagbridge Malmudden fredag 24/2 "Pimpeltävling 1" (16 par). 5-i-topp: 
1. Roger Eriksson - Kurt Johnson 67,6% 
2. Barbro Ström - Ulla Norman 60,1% 
3. Viola Hallqvist - Axel Hallqvist 59,2% 
4. Åsa-Pia Rosén - Inger Lundström 58,9% 
5. Sune Uusitalo - Hans Wårell 54,5% 

 

DM-Lag semifinal lördag 25/2 (8 lag): 
Luleå Gruppen: 
Luleå BK "Petter"  67 
Piteå BS/Boden-Sävast BS "One Lady" 47 
Luleå BK "Fixarna"  45 
Luleå BK "Karin"  20 
 
Bodengruppen: 
Luleå BK "Nordchark" 62 
Luleå BK "Lag 40" 57 
Boden-Sävast BS "Eino" 36 
Kiruna BK  24 
 
De tre främsta i varje grupp till DM-Lag Final 17-18/3 2012. 
 

Klöverlagserien söndag 26/2 i Luleå: 
Piteå BS "Beat" - Boden-Sävast BS "Ulf R"  17-13 
Luleå BK "Mariners" - Luleå BK "Krister"     6-24 
 
Luleå BK "Mariners" - Piteå BS "Beat"  12-18 
Boden-Sävast BS "Ulf R" - Luleå BK "Krister"  13-17 
 
 
Kolla alltid in vår hemsida: www.luleabridge.se 
 
Pelle 
 

http://www.luleabridge.se/

