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Årsmötet 2020 var planerat hållas 2020-10-03. Pga covid-19 kallade distriktet istället klubbarna 
nämnda datum till ett telefonmöte då följande två beslut togs: 

1. Årsmötet 2020 flyttas till 2021-05-18 (senare flyttat igen till 2021-10-02) 
2. Sittande styrelse fungerar som interimsstyrelse fram tills nya medlemmar kan väljas 

 
Denna berättelse gäller för hela verksamhetsåret, alltså från 2020-10-03. 
 
Under hösten meddelade SBF att Allsvenskan div 2 och 3 pga covid-19 flyttas till nya datum i 
januari/februari 2021. Konsekvensen blir att NBF:s spelprogram måste omarbetas och ett nytt förslag 
skickades ut till klubbarna för påseende. Division 4 spelades live som vanligt hösten 2020, dock med 
skyddsåtgärder i enlighet med SBF:s rekommendationer (kryssbord, swish, personliga budlådor etc). 
Serien spelades med 4 anmälda lag och segrare blev Älvsby BK. 
När pandemin förvärrades beslutade SBF att Allsvenskan div 2 och 3 spelas på BBO där matcherna 
arrangeras av deltagarna själva. Till detta anmälde sig från distriktet ett lag i div 2 och 5 lag i division 
3.  
 
NBF:s spelprogram omarbetades vid flera tillfällen och var preliminärt under hela säsongen. 
SBF:s planerade DTL-träff 7-8/11 2020 blev inställd. Bodenklövern och Kräftgången 2020 blev 
inställda. Decemberliret, Paltliret, Länskampen och Lågfärgstävlingen 2021 blev inställda.  
 
DM lag genomfördes på BBO med 6 anmälda lag. Tävlingen spelades på BBO med 24 brickors 
matcher. Segrare blev lag Paper Moon, Boden BS/Luleå BK. Även andraplacerade lag Älvsbyn 
kvalificerade till SM-semifinal. I ett sent skede erbjöds Norrbotten ytterligare en plats i SM-
semifinalen som antogs av lag WASP Luleå BK. Inget av lagen nådde SM-final. 
 
Säsongens DM-finaler i par beslutades genomföras på BBO. Samtliga finaler blev inställda pga av för 
få anmälda par. Detta trots att två av finalerna arrangerades tillsammans med Västerbottens 
bridgeförbund. 
 
SM par spelades i augusti 2021 på RealBridge. Då inga lokala kval spelades hade inte distriktet några 
platser i SM-finalerna. Några par från Norrbotten kvalificerades sig istället genom att ställa upp i 
andra distrikt, dock utan framskjutna placeringar. 
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