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SM par spelades i augusti 2018 i Örebro. Framskjutna placeringar noteras för Lisa Bergqvist – Ingrid 
Enberg Luleå BK/ Älvsby BK (9:e i dam) och Lina Schöning - Jonatan Johansson Luleå BK (6:a i 
nybörjare). Norrbotten hade inga representanter i SM open då endast ett par ville åka och detta par 
tyvärr tvingades tacka nej pga problem med en flygstrejk. Distriktet representerades istället av 
Anders Enström – Leif Nore´n då dessa tagit en plats genom seger i Västerbotten. 
Samtliga resultat finns på http://www.svenskbridge.se/sm-par 
 
I september 2018 arrangerade NBF tävlingsledarutbildning steg 2 med Tomas Winther SBF som 
examinator. Av åtta anmälda klarade endast en deltagare slutprovet. 
 
Division 4 startade i oktober 2018 med 7 anmälda lag. Serien spelades med 20 brickors matcher och 
segrare blev Luleå BK ”Klöverkung sitter singel”. 
 
En av distriktets största framgångar på länge noterades i november då lag Paper Moon vann Svenska 
Cupen 2018. I laget spelade Urban Finnsson, Pierre Thunström, Petter Bengtsson och Anders 
Enström. 
 
Första helgen i februari 2019 arrangerades en länskamp mellan Norrbotten och Västerbotten. 5 lag 
mönstrades från varje distrikt och alla mötte alla över 80 brickor. Segern gick till Västerbotten. Spel 
och fest ordnades av LBK och arrangemangen blev mycket uppskattade av samtliga deltagare. NBF 
hoppas på revansch och en inbjudan från VBF nästa år. 
 
Lågfärgstävlingen arrangerades i Piteå men blev inställd pga endast 7 anmälda. Luleå BK valde då att 
arrangera en egen lågfärgstävling. 15 par! anmälde sig och segrare blev Hans Wårell – Svante 
Nordberg, Luleå BK. 
 
Inom distriktet har DM par genomförts i fyra discipliner. Veteranklassen med 10 anmälda vanns av 
Thord Lindberg – Peter Townsend BodenSävast BS, Damklassen med 12 par vanns av Britt-Marie 
Jacobsson – Berith Finnsson, Älvsby BK/BodenSävast BS, Mixedklassen med 17 anmälda vanns av 
Emma Karlsson – Leif Lundberg Luleå BK och DM Open med X par vanns av X-X.  
 
DM lag avgjordes första helgen i mars 2019 med 6 anmälda lag. Tävlingen spelades med skärmar och 
20 brickors matcher. 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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