
Veckobrevet – 2013-04-02 
Hej 
Påsken har inneburit lägre bridgeaktivitet, men nu kör vi igång igen … 
OBS Kolla in så era lag är på benen på onsdagens Lagserie! 
 

Henrik Oldenburg Klubbmästare Individuellt 2013 
I onsdags spelade vi Klubbmästerskapet (20 spelare) Individuellt 2013. Segrade, i stor stil, gjorde Henrik Oldenburg 
(71,9%). Tvåa var Göran Ström. På delad 3:e plats kom Ann-Lis Sundelin (Bra gjort!) och Micke Glyssner. Dessa 
tävlingar (individuell bridge) är roliga att spela, någon gång om året, som omväxling. 
 

Lagserien nu på onsdag 
Nu på onsdag (3 apr) spelar vi sista ronden i Lagserien 2012-2013. Division 2 kommer ha en uppskjuten match, som 
kommer att spelas nästa vecka (Hallqvists – Matadorerna). Läget inför sista ronden: 

Division 1: 
Här är det tätt och ovisst. Tre lag kan vinna serien. Ställningen är: 
”Petter & Better”  89 
”Linus på Linjen”  87 
”Boden”   76 
”Nordchark”   48 
Sista matcherna är: 
”Petter & Better” – ”Boden” 
”Nordchark” – ”Linus på Linjen” 
Detta gör att alla av de tre första lagen, kan vinna. Nordchark är redan klara för nedflyttning till division 2, men de 
kommer säkerligen igen. 

Division 2: 
Här har ”Nya Alliansen” redan säkrat seriesegern och kommer att ta steget upp till division 1. ”Matadorerna” ligger 
risigt till och behöver en storseger i sista matchen, samtidigt som Fixarna åker på storstryk mot seriesegrarna ”Nya 
Alliansen”. Detta för att undvika nedflyttning. Ställning: 
”Nya Alliansen”  106 
”Hallqvists”     79 
”Fixarna”     66 
”Matadorerna”    44 
Matcherna: 
”Nya Alliansen” – ”Fixarna” 
”Hallqvists” – ”Matadorerna” (spelas nästa vecka) 

Division 3: 
Serien är drabbad av två uppskjutna matcher, vilket gör att serien haltar rätt stort. ”Christofferz” har dock ett fast tag 
om serieledningen och ser ut, i dagsläget, att gå mot serieseger. De uppskjutna matcherna bör/ska spelas så snart 
som möjligt. Ställning: 
”Christofferz” (4 macher)  86 
”Mamex” (5 matcher)  79 
”Uppstickarna” (4 matcher)  54 
”Spisman” (3 matcher)  12 
Onsdagens matcher: 
”Uppstickarna” – ”Christofferz” 
”Mamex” – ”Spisman” 

Kaptener: Kolla så lagen är klara! 
 

Dagbridgen 
Dagbridgen hade ”påskledigt” både i fredags och måndags. Här kör vi igång, som vanligt, från ocj med fredag. 
 

Stena Line Cup 
Omgång 2 är nu lottad. Detta är matcherna för Luleå BK-lagen: 
”Zoltans Adapter” – ”ERULES”   (Spännande Luleå-derby!) 
”4 män & 1 kvinna” – ”Team Garfield (Boden)” 
Matcherna spelas under april, i Luleå. 
 

  



Inbjudan Par-DM 
Årets Par-DM kommer att spelas som en simultantävling. Tanken är att kustens (Luleå, Piteå, Boden & Älvsbyn) ska 
spela i Boden söndag 14/4, medan ”periferi”-klubbarna Kiruna, Arvidsjaur och andra ska spela lokala simultan-heat. 
Dvs om ni vill spela Par-DM ska ni anmäla er till Boden-heatet. Inbjudan finns på vår hemsida och på klubben. 
Anmälan senast 9 april. 
 

Inbjudan Lågfärgstävlingen – Sista chansen 
Årets Lågfärgstävling spelas i Piteå söndag 7/4. Den är öppen för alla spelare upp till 50 mästarpoäng. Detta innebär 
att de mest rutinerade inte deltar. Jag rekommenderar varmt denna tävling till er som kan delta i den! Senaste 
anmälan ikväll 2 april. 
 

Noterbart i veckan 
- Henrik Oldenburg klubbmästare Individuellt 
- Lagserien 2012-2013 sista rond på onsdag 

 
Resultat 
Kvällsbridge onsdag 27/3 "Klubbmästerskap Individuellt 2013" (20 spelare). 5-i-topp: 

1. Henrik Oldenburg  71,9% 
2. Göran Ström  67,2% 
3. Ann-Lis Sundelin / Micke Glyssner 58,9% 
5. Ann-Katrin Johansson 55,7% 

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

http://www.luleabridge.se/

