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SM par spelades pga pandemin online i augusti 2021. Deltagandet från distriktet var lågt och inga 
framskjutna placeringar kunde noteras. 
Samtliga resultat finns på https://svenskbridge.se/festival-2021/resultat 
 
Division 4 blev inställt pga för få anmälda par. Styrelsen beslöt då göra en riktad insats för att få igång 
spelet igen efter pandemin genom att erbjuda samtliga deltagare att spela gratis. 5 lag anmälde sig 
och tävlingen kunde genomföras med LBK lag ”X” lagkapten Roger Eriksson som segrare. 
 
DM individuellt och Bodenklövern ställdes in pga för få anmälda. 
Decemberliret i Boden ställdes in utan att ens gå ut med inbjudan. 
 
I januari genomförde SBF TL-utbildning steg 3. Från Norrbotten deltog Dan Wälivaara, Älvsby BK.  
Dan blev godkänd och är nu en välbehövlig resurs i distriktets arrangemang. 
 
Länskampen där NBF stod i tur att arrangera ställdes in pga osäkerhet kring pandemin. 
Under vårsäsongen ställdes även Paltliret och Lågfärgstävlingen in pga för få deltagare. 
 
SBF har beslutat starta upp en ny tävlingsform med arbetsnamnet ”SM par 30”. För deltagande krävs 
ett handikapp över 30 och segraren kvalificerar sig till SM-final i Örebro. NBF har ambitionen att 
genomföra kvalet som 2-kvällars simultan kvällstävling ute på klubbarna. Lågfärgstävlingen läggs ner. 
 
Inom distriktet har DM par kunnat genomföras i alla fyra disciplinerna trots minimalt deltagande. 
Mixedklassen med 8 anmälda vanns av Karin Hellsten-Göran Ström, Luleå BK. Damklassen med 8 par 
vanns av Ingrid Enberg-Lisa Bergqvist, Älvsby BK/BodenSävast BS. Veteranklassen med 10 anmälda 
vanns av AnnKatrin Johansson-Lars Forsberg, Luleå BK. DM Open med 12 par vanns av Staffan 
Jonsson-Torgny Nilsson, Piteå BS. 
 
DM lag avgjordes sista helgen i februari 2022 med 4 anmälda lag. Tävlingen spelades med skärmar 
och 20 brickors matcher. Segrare blev lag Pierre, Luleå BK. Säsongens resultatlistor i samtliga 
distriktsmästerskap finns att läsa på http://www.svenskbridge.se/norrbottens-bf 
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