
Veckobrevet – 2012-08-28 
Hej alla 
Här kommer ett upptaktsbrev för höstbridgen … 
 

Sommarbridgen klar – Janne & Lasse överlägsna och värdiga mästare 
Sommarbridgen är nu färdigspelad. Efter 13 omgångar slutade de värdiga mästarna Jan Lundberg & Lars Forsberg på 
samma poäng. De slutade på ett snitt av 65,52% (6 bästa resultat). Vi är ganska vana att de dessa välspelande herrar i 
toppen av sommarbridge. Jag tror de legat i Sommarbridgetoppen i ca 10 år! 
Det fanns endast två spelare som har spelat alla 13 omgångar … Vilka då? Jo, Janne & Lasse. Detta gör inte saken 
sämre. Heders och hatten av för dem! Olle Grahn – Olle Johansson hade också en bra sommar och var inte allt för 
långt efter, på en tredje plats. 
Hela 29 spelare spelade minst 6 deltävlingar. Bra! Slutresultat Sommarbridgen 2012 (10-i-topp): 

1. Jan Lundberg & Lars Forsberg 65,52% 
3. Olle Grahn & Olle Johansson 62,65% 
5. Göran Ström  60,70% 
6. Henrik Oldenburg  60,48% 
7. Micke Glyssner  59,22% 
8. Per Norberg  57,72% 
9. Göran Nordberg  57,03% 
10. Stig-Åke Ifrig  56,58% 

 

Höstsäsongen startar imorgon onsdag 29 augusti 
Imorgon onsdag startar kvällsbridgen (kl 18:30), med en partävling. Jourspelare finns. KOM! 
 

Sverige vann OS i bridge 
I torsdags tog Sverige OS-guld i bridge! Det var i WMSG (World Mind Sport Games) som gick i Lille i Frankrike. Man 
klarade först det hårda kvalet, sedan slog man Israel i 16-delsfinalen. Slog sedan stornationen USA i en nagelbitare, i 
kvartsfinalen. I semifinalen ställdes vi emot favoriten Monaco, som avfärdades lätt och finalen mot Polen gick lätt, av 
bara farten. Laget spelade en fantastisk bridge och var väldigt värdiga mästare. I laget spelade Fredrik Nyström, 
Johan Upmark, Peter Bertheau, Per-Ola Cullin, Krister Ahlesved & Jonas Petersson. Det var en fantastisk njutning att 
följa matcherna direkt på BBO. Dessa herrar kan verkligen hantera en kortlek och själv fick jag bridgeminnen för livet. 
Detta är lika stort för BridgeSverige, som om vi skulle vinna VM-guld i fotboll! 
 

Spelprogrammet i höst 
Det preliminära spelprogrammet är nu klart. Det finns på vår hemsida och kommer att finnas anslaget på klubben. 
Kommer också att finnas att ta hem ett ex från klubben. Har ni åsikter, så kom gärna med dem! 
 

Kräftgången 
Vi arrangerar en egen silvertävling – Kräftgången – söndag 16 september. Inbjudan finns på vår hemsida och på 
anslagstavlan på klubben. Det är bara att anmäla sig! Massor av priser, även utlottning. 
 

Allsvenskan 
Allsvenska närmar sig. I år har vi ett lag i division 2 – ”Lag Petter” och vi håller naturligtvis tummarna för dem. I 
division 3 har vi tre lag: ”Lag Nordchark”, ”Lag 40” och ”Lag Fixarna”. I division 4 har vi hittills två lag: ”Lag Mamex” 
och ”Lag Christofferz”. Om fler vill vara med är det bråttom, det är sista veckan att anmäla sig! En nyhet i år är 
”allsvenskan division 5”, som är en lagserie avsedd för nybörjare (högst klövernålen). Jag tycker alla nybörjare ska 
vara med. Kontakta gärna mig så ska jag svara på alla frågor jag kan. Anmälan ska vara gjord innan september 
månads slut. 
 

Lagserien 
Lagserien 2012 (halva serien är spelad) startar igen 19 september. Lagkaptener: Kolla upp era lag, så eventuella 
åtgärder kan göras i tid. 
 

Nybörjarkurs 
Nu närmar det sig kursstart för nybörjarkurs. Vi ska i närtid spika kursstart och annonsera. Alla kommer att få ”flyers” 
att tapetsera runt i stan. Mana på vänner och bekanta, att gå denna kurs! Frågor till mig eller Göran Nordberg. 
 



Vi var fler i Örebro 
I förra veckobrevet skrev jag lite om vårt deltagande på Bridgefestivalen i Örebro … Jag får skämmas lite då jag 
glömde skriva att Ulla Norman och Stefan Gustafsson även var där … Ber om ursäkt! Ulla och Stefan spelade bla SM-
finalkvalet för par, en stenhård tävling mot stora delar av svenska eliten. De behövde inte heller skämmas för sin 
insats, utan klarade det klart godkänt. 
 

Noterbart i veckan 
- Lars Forsberg & Jan Lundberg vann Sommarbridgen totalt 
- Micke Glyssner & Henrik Oldenburg vann sista deltävlingen 
- Sverige vann OS-guld i bridge! 

 

Resultat 
Kvällsbridge måndag 27/8 Sommarbridge 13 (14 par). 5-i-topp: 

1. Micke Glyssner – Henrik Oldenburg  68,4% 
2. Ann-Katrin Johansson – Göran Ström 65,6% 
3. Jan Lundberg – Lars Forsberg  64,9% 
4. Olle Grahn – Olle Johansson  63,2% 
5. Karin Hellsten – Per Norberg  55,6% 

 
Kolla alltid in vår hemsida: www.luleabridge.se 
 
Pelle 
 

http://www.luleabridge.se/

