
Veckobrevet – 2014-08-24 
Hej 
Dags att återuppta Veckobreven igen, efter en fantastisk sommar! 
I antågande: 

 Avslutningen av Sommarbridgen 

 Allsvenskan division 3 och 4 

 Start av höstsäsongen 

 Vår egen tävling "Kräftgången" med surströmmingsfest 20/9 

 Start av kursverksamheten 
 

Sommarbridgen 
Sommarbridgen har en spelkväll kvar (imorgon måndag 25/8). Olle Grahn - Olle Johansson har gått fram som en 
slåttermaskin i sommar och ser ut att spela hem segern i Sommarbridgen 2014. Den enda som kan hota är Janne 
Lundberg som ligger 3 poäng efter. Det blir spännande i sista omgången. 
Kom och spela imorgon. Vi har jourspelare. 
 

Allsvenskan 
Allsvenskan drar igån lördag 30 augusti med förtsa omgången både i division 3 och division 4. Omgången spelas i 
Luleå. 
Luleå BK har hela 8 lag med! 4 lag i division 3 och 4 lag i division 4. Roligt att så många är med! Lagen: 
Division 3: 
Lag "Petter": Petter Bengtsson, Mikael Westin, Kalle Prorok, Mikael Hjerm, Kristoffer Brännström, Fredrik Wikström. 
Lag "Wulf United": Ulf Boström, Urban Nilsson, Göran Nordberg, Henrik Oldenburg, Esa Ryhänen. 
Lag "Nordchark": Jan Lundberg, Micke Glyssner, Anders Enström, Lisa Bergqvist. 
Lag "Lag 40": Per Norberg, Göran Ström, PA Eriksson, Anders Landmark, Gunnar Holmkvist. 
Division 4: 
Lag "Stig-Åke": Stig-Åke Ifrig, Ulla Norman, Karin Hellsten, Hans Wårell, Erik Johansson. 
Lag "Spaderdamer": Agneta Troselius, Doris Larsson, Ann-Lis Sundelin, Shiler Hussami, Anki Sällström, Ann-Sofie 
Wibble. 
Lag "Kalle": Kalle Bergdahl, Gustav Hansson, Lisbeth Markgren, Lennart Markgren, Marianne Liljenstrand, Marianne 
Johnsson. 
Lag "Tellus": Axel Hallqvist, Viola Hallqvist, Gertrud Backman, Tiia Grenman, Anne-Maj Wallmark, Alf Berglund. 
Kom ihåg att se till att alla lagmedlemmar får spela i division 4-lagen. 
 
Info om första omgången finns här på vår hemsida: www.luleabridge.se 
 

Kräftgången med FEST! 
Lördag 20 september spelar vi vår egen inbjudningstävling "Kräftgången". På dagen spelar vi en silvertävling och på 
kvällen har vi en surströmmingsfest. Man kan spela endast tävlingen eller endast vara med på festen. Givetvis kan 
man vara med på båda! Läs inbjudan på vår hemsida eller på klubben. Boka in denna spel och festkväll! Anmäl er till 
Pelle. 
 

Bridgefestivalen i Örebro 
Vi var många som var och spelade under bridgefestivalen i Örebro i somras. Det var enormt varmt och vi spelare 
bridge tills "ögonen blödde" :) 
Kalle och Gustav 7:a i SM-finalen för Nybörjare 
Kalle Bergdahl & Gustav Hansson blev 7:a i SM-finalen för Nybörjare. Otroligt roligt och bra gjort! 
Vi hade deltagande i 2 lag i lagtävlingen Chaimans Cup: Lag "Kusöns Hopp" (Pelle och Göran Ström) Lag 
"Hockeydårarna" (Stig-Å-ke och Henrik). Inget av lagen rosade marknaden, men hade väldigt roligt. Micke & Ulla 
spelade SM-final för Mixed-par och klarade sig med äran i behåll. Vår nya medlem Lisa Bergqvist (med Ingrid Enberg, 
Älvsby BK) slutade över medel i SM-finalen för Damer. Marianne Liljenstrand - Marianne Johnsson blev 3:a i en 
bronstävling (Mycket bra gjort!). Jag har säkert glömt någon bra prestation och ber om ursäkt, i så fall, i förskott. 
 

Spelprogram för hösten 
Vi har tagit fram ett preliminärt program för höstens spel. Det finns numera på vår hemsida och kommer att finnas 
på klubben imorgon. 
 

  

http://www.luleabridge.se/


Lagserien 
Lagserien kommer att starta igen i oktober. Det är dags att mobilisera lagen! Lagkaptener: Kolla med era lagkamrater 
och meddela mig ert lags status. 
 

Nybörjar- och fortsättningskurs i bridge 
Kurserna kommer att börja i slutet av september. Inbjudningen kommer inom kort. Viktigt i år blir att alla 
medlemmar ska försöa hjälpa till att ragga elever till kurserna! 
 

Klippkort för klubbspelet 
För att förenkla för Micke(vår kassör) så vill vi gärna att ni köper klippkort till höstens spel, så slipper han hantera 
kontanter i så stor grad. 
Man gör så här: 
För kvällsspel på onsdagar: Man sätter in 500 kr på plusgiro 349303-8 och skriver namn och "klippkort onsdagar". 
För dagbridge måndagar: Man sätter in 300 kr på plusgiro 349303-8 och skriver namn och "klippkort måndagar". 
Efter det får ni kortet av Micke på klubben. 
 
Pelle 
 
 


