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På SBF:s Riksstämma och DTL-träff 12-13/10 2019 deltog Anders Landmark. På mötet valdes en helt 
ny styrelse med Martin Löfgren som ordförande. Carl Ragnarsson blir kvar som ordförande i Tävlings-
kommitte´n där också Anders Landmark valdes in som ledamot. 
 
Bodenklövern 2019 blev inställd pga för få anmälningar. 
 
Division 4 startade i oktober 2019 med 5 anmälda lag. Serien spelades med 20 brickors matcher och 
segrare blev Piteå BS ”Leka”. 
 
Första helgen i februari 2020 inbjöd VBF till länskamp mellan Norrbotten och Västerbotten. 5 lag 
mönstrades från varje distrikt och alla mötte alla över 100 brickor. Kampen vanns av Norrbotten.  
Spel och fest ordnades av BK Björken i Umeå och arrangemangen blev mycket uppskattade av 
samtliga deltagare. 
 
Sista helgen i mars bjöds alla klubbar in till en planeringsträff för kommande säsongers DM-
arrangemang. Beslut fattades att DM lag och Årsmöte fortsättningsvis alltid ska hållas i Luleå. Övriga 
DM-tävlingar fördelas ut på de andra klubbarna i distriktet så vi får spridning avseende disciplin och 
speldatum. För länskampen är inriktningen Luleå, men vi sonderar möjligheter till annan lokalisering. 
 
Inom distriktet har DM par genomförts i två discipliner. Damklassen med 13 par vanns av Britt-Marie 
Jacobsson – Berith Finnsson, Älvsby BK/BodenSävast BS. Veteranklassen med 17 anmälda vanns av 
Thord Lindberg – Peter Townsend BodenSävast BS.  
 
DM lag avgjordes första helgen i mars 2020 med 6 anmälda lag. Tävlingen spelades med skärmar och 
20 brickors matcher. Segrare blev lag Paper Moon, Boden BS/Luleå BK.  
 
I mars meddelade SBF att sista speldag för DM-finaler i par skjuts upp till sista helgen i maj pga den 
rådande coronapandemin. NBF beslutade då att speldatum för de kvarvarande DM-finalerna i 
klasserna Mixed och Open skulle skjutas fram till 30/5 respektive 31/5. Inbjudan gick ut men vid sista 
anmälningsdag fanns inga anmälda i någon av tävlingarna. Tävlingarna blev därför inställda. 
Resultatlistor från spelade tävlingar finns att läsa på http://www.svenskbridge.se/norrbottens-bf 
 
Under sommaren meddelade SBF att samtliga SM-finaler 2020 ställs in pga covid-19. Allsvenskan 
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. 
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