
Veckobrevet – 2015-05-19 
Hej 
 

Aktuellt 
 Nordkalottmästerskapet anmälan - Sista chansen – Anmälan Pronto 

 Gröna Hissen på onsdag 

 Lågfärgstävlingen -Årets tävling för de flesta! 
 

Gröna Hissen nu på onsdag 
Nu på onsdag (20/5) spelar vi säsongens sista "Gröna Hissen". Många uppskattar denna tävling! 

Vi har jourspelare - KOM! 
 

Dagbridgen 
Dagbridge måndag: 
Här spelades en partävling (12 par) som vanns av Ollarna Johansson & Grahn. Andra plats belades av Gertrud 
Backman - Barbro Ström (Bra tjejer!). Treor var Emma Karlsson (Emma, bra!)- Henrik Oldenburg. 

Fredagsbridgen: 
Speluppehåll - helg. 

Dagbridgen Malmudden: 
Speluppehåll - helg. 
 

Svenska Cupen 
Nu på torsdag (21/5) avgörs båda matcherna där Norrbottenslag är inblandade: 
Team Paper Moon (Boden) - Erules (Luleå) I Boden 
Kurt (Skellefteå) - Zoltans Adapter (Luleå) i Skellefteå 
Intressanta matcher! 
 

Nordkalottmästerskapet 
I skrivande stund har mästerskapet lockat 15 par (typ 5 par från varje land). Känns blekt. Vi får se om det blir tävling. 
Finns fortfarande chans att anmäla sig! 
 

Lågfärgstävlingen 
Detta är årets tävling för alla som inte tillhör länseliten (dvs de flesta). Detta är en tävling "für Alle” med alla 
ingredienser av "stortävling", men där vi slipper alla stormästare och duktigaste spelarna. Låt oss fylla denna tävling 
med Luleå BK-spelare, då vi spelar på hemmaplan. Anmälan till Pelle. 
 

Bridgefestivalen i Örebro 
Även i år är vi ett relativt stort gäng som åker till Örebro, för att spela massor av bridge och ha kul. Om ni vill åka men 
har frågetecken kontakta mig. Är man där så är det garanterat roligt ... 100% bridge, plus LBK-kul på kvällarna. 
 

Resultat 
Dagbridge onsdag 18/5 "Partävling" (12 par). 5-i-topp: 

1. Olle Johansson - Olle Grahn 60,4% 
2. Barbro Ström - Gertrud Backman 58,8% 
3. Emma Karlsson - Henrik Oldenburg 54,6% 
4. Stig-Åke Ifrig - Erik Johansson 52,5% 
5. Kalle Bergdahl - Fredrik Larsson 51,7% 

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

http://www.luleabridge.se/

