
Veckobrevet – 2012-09-03 
Hej alla 
Höstsäsongen är igång och här kommer några ord på vägen … 
 

Höststarten vann av Inger & Barbro 
Höststarten lockade endast 7 par, men så brukar det vara … De glada damerna Inger Lundström & Barbro Ström 
segrade, till sin och alla andras glädje! Goda tvåor var Stig-Åke Ifrig – Alf Berglund, med Karin Bergman-Lundqvist – 
Krister Lundkvist på en tredjeplats. Grattis till alla. 
 

Rutinerad/Orutinerad nu på onsdag 
Nu på onsdag (5/9) spelar vi Rutinerad/Orutinerad. Denna tävling är till för att orutinerade spelare ska få chansen att 
spela med mer rutinerade spelare. Detta är avsikten med tävlingen, men naturligtvis får alla spela med den de vill. Vi 
uppmanar alla rutinerade att komma, så att våra orutinerade får ”välja och vraka” bland er! Ni som är orutinerade – 
det är bara att komma! Ni kan, om ni vill, kontakta rutinerade spelare innan för spel. Alla – Kom! 
 

Dagbridgen 
Dagbridgen måndag: 
Måndagsbridgen drog igång idag och här segrade Stig-Åke Ifrig – Erik Johansson (Stig-Åke verkar vara i form!) 
Dagbridgen Malmudden: Säsongsstart fredag 14/9. 
 

Inbjudningar 
Kräftgången söndag 16/9. Uppmaning till alla LBK-are (rutinerad som orutinerad): Anmäl er! Se inbjudan på vår 
hemsida och på klubblokalen. 
Lagserien för nybörjare: Anmälningstiden går ut 30/9. Här tycker jag de orutinerade ska ta chansen att spela! 
Laisträffen lördag 6/10: Trevlig Silvertävling i Laisvall, med många norska par. Se inbjudan på vår hemsida. 
 

Lagserien 
Uppmaning (igen) till alla lagkaptener. Kolla så era lag är intakta inför höststarten av lagserien med start 19/9 
(meddela gärna läget till mig). Tyvärr har vi fått ett avhopp. I division 3 har lag ”4K” hoppat av, vilket ställer till det 
lite i spelprogrammet och tabellen. Men vi får lov att klara av det. 
 

Noterbart i veckan 
- Inger Lundström – Barbro Ström vann höstupptakten 
- Stig-Åke Ifrig – Erik Johansson vann upptakten av Dagbridgen 

 

Resultat 
Kvällsbridge onsdag 29/8 Partävling (7 par). 5-i-topp: 

1. Barbro Ström – Inger Lundström  56,4% 
2. Stig-Åke Ifrig – Alf Berglund  54,0% 
3. Karin Bergman-Lundqvist – Krister Lundkvist 50,4% 
4. Karin Hellsten – Per Norberg  48,0% 
5. Viola Hallqvist – Axel Hallqvist  46,3% 

 

Dagbridge måndag 3/9 Partävling (7 par). 5-i-topp: 
1. Stig-Åke Ifrig – Erik Johansson  60,0% 
2. Olle Johansson – Micke Glyssner  52,8% 
3. Anne-Maj Wallmark – Alf Berglund  51,3% 
4. Göran Nordberg – Signar Svärdh  50,0% 
5. Sune Uusitalo – Åke Johansson  46,3% 

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

http://www.luleabridge.se/

