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Norrbottens Bridgeförbund (NBF) har sedan årsmötet 2016 en ny tävlingsledare, Anders Landmark. 
Bytet innebär att några förändringar genomförts under säsongen. Ett styrdokument har upprättats 
för att reglera förhållandet mellan NBF och klubbar avseende tävlingsarrangemang. En annan 
förändring är att NBF anslutit sig till Svenska Bridgeförbundets nya plattform BIT. Den gamla 
hemsidan har stängts och ersatts av en länk till den nya.  
 
Preliminärt spelprogram mejlades ut till länets berörda klubbar samt till Västerbottens bridgeförbund 
i början av juni för påseende. Spelprogrammet fastställdes i augusti och publicerades på NBF:s nya 
hemsida. Önskemål om justeringar som inkommit efter publiceringen har inte godtagits. Vid några 
tillfällen har detta ej respekterats. NBF beslutade att innevarande säsong överse med detta, men att 
skärpa reglerna till nästa säsong. Beslutet innebär att sanktionen för silverpoäng i sådana fall dras in. 
 
Ett avtal finns sedan 2013 som reglerar brickläggningen till DM-tävlingar. Avtalet upprättades för att 
säkerställa leveranser av lagda brickor till distriktstävlingarna. Ett avslut av avtalet undertecknades av 
parterna 2016-12-20. Avtalet från 2013 är därmed avslutat och det står klubbarna fritt att i 
fortsättningen själva lägga brickorna till samtliga distriktsarrangemang. 
 
Division 4 startade i oktober 2016 med 7 anmälda lag. Serien spelades med 20 brickors matcher med 
nya MP-skalan enligt samma modell som division 3. I andra omgången tvingades Haparanda låna in 
en spelare från Piteå BS. Enligt gällande regelverk ska då spelaren byta klubb och få ett godkännande 
från NBF, vilket också skedde. 
 
SM par spelades i augusti 2016 i Örebro. NBF gratulerar särskilt till guldmedaljen i SM för nybörjare 
som togs av Emma Karlsson – Fredrik Larsson, Luleå BK. Övriga framskjutna placeringar noteras för 
Lisa Bergqvist – Ingrid Enberg, Luleå BK/Älvsby BK (26:a i dam) och Urban Finnsson – Pierre 
Thunström, Boden-Sävast BS (28:a i open). Samtliga resultat finns på www.svenskbridge.se/sm-par 
 
Inom distriktet har DM par genomförts i fyra discipliner. Damklassen vanns av Berith Finnsson – 
BrittMarie Jacobson Boden-Sävast BS/Piteå BS, mixed vanns av Karin Hellsten – Göran Ström Luleå 
BK, veteraner vanns av Thord Lindberg – Peter Townsend Boden-Sävast BS och open vanns av Pierre 
Thunström – Urban Finnsson Boden-Sävast BS. DM lag spelades i mars 2017 med 6 anmälda lag. 
Tävlingen spelades med skärmar och 20 brickors matcher med nya MP-skalan. Segrare blev Lag40, 
Luleå BK. DM individuellt spelas samma dag som NBF:s årsmöte. Säsongens resultatlistor i samtliga 
distriktsmästerskap finns att läsa på www.svenskbridge.se/norrbottens-bf 
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