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Preliminärt spelprogram mejlades ut till länets berörda klubbar samt till Västerbottens bridgeförbund 
i början av juni 2017 för påseende. Från Piteå BS inkom en skrivelse 2017-08-16 med synpunkter. En 
av dessa var att NBF borde utarbetar ett rullande schema på 3 till 4 år för alla DM tävlingar, så att så 
många föreningar i länet som möjligt kan vara med och arrangera. Spelprogrammet fastställdes utan 
denna åtgärd pga kort framförhållning, men beslut togs att genomföra ide´n till kommande säsonger.  
 
2018-03-25 kallade NBF till gemensamt planeringsmöte för samtliga klubbar. Kallelsen hörsammades 
av ansvariga i Luleå, Piteå och Boden. Ett preliminärt långsiktigt program togs fram som förutom 
närvarande klubbar även involverar Haparanda och Älvsbyn som arrangörer. Förslaget presenteras 
på årsmötet och bifogas som bilaga till dagordningen. 
 
SM par spelades i augusti 2017 i Örebro. Framskjutna placeringar noteras för Berith Finnsson - Britt-
Marie Jacobson, Boden-Sävast BS - Älvsby BK (15:e i dam) och Lina Schöning - Jonatan Johansson 
Luleå BK (7:a i nybörjare). Samtliga resultat finns på http://www.svenskbridge.se/sm-par 
 
Division 4 startade i oktober 2017 med 6 anmälda lag. Serien spelades med 20 brickors matcher med 
nya MP-skalan enligt samma modell som division 3. Segrare i division 4 blev Piteå BS lag ”Leka”. 
 
Inom distriktet har DM par genomförts i fyra discipliner. Damklassen med 12 anmälda vanns av Lisa 
Bergqvist - Ingrid Enberg, Luleå BK - Älvsby BK, Mixedklassen med 14 par vanns av Britt-Marie 
Jacobsson – Göran Rångevall, Älvsby BK – Enköpings BS, och DM Open med 12 par vanns av Leif 
Lundberg – Anders Landmark, Luleå BK. DM veteraner i februari blev framflyttat pga endast 9 
anmälda par. Ett nytt försök gjordes i april och genomfördes då med 16 par. Tävlingen vanns av 
Göran Rångevall - Leif Rångevall, Enköpings BS - Älvsby BK.  
 
DM lag avgjordes under två spelhelger i februari/mars 2018 med 7 anmälda lag. Tävlingen spelades 
med skärmar och 20 brickors matcher med nya MP-skalan. Segrare blev Paper Moon, Boden BS - 
Luleå BK. DM individuellt spelas samma dag som NBF:s årsmöte. Säsongens resultatlistor i samtliga 
distriktsmästerskap finns att läsa på http://www.svenskbridge.se/norrbottens-bf 
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