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                             Skurup 2017-01-29 

 

Hej Bridgevänner! 

 
 

Hansaknekt & Jubileumsfest 
 

− Grattis Björn! 

Björn Stålfors blev 2017-års Hansaknekt! 

 

− Tack, till tävlingskommittén för det fina arbete som ni lagt ner, för den 

formidabla 3-rätters menyn, för dom goda bakverken till kaffet (både under 

dagen och kvällen). 

− Tack, alla som hjälpte till under dagen/kvällen, utan er hade det inte fungerat. 

 

Sist men inte minst, "Tack till alla, spelare såväl som anhöriga som kom och 

firade dagen med oss! Utan Er hade det inte blivit vad det blev!" 

 
Bilden t.v. Björn Stålfors, Hansaknekt, flankerad av fr. v. Marianne Strandberg och Anita Brundin. 

Marianne, Anita samt Tobbe (inte närvarande) uppvaktades då de är, de medlemmar som var med 

och bildade BK Fenix och de som fortfarande finns kvar. 

 

Program  
Spelprogram för februari månad på Fenixgården 

 

Speldag: Aktivitet/tävling: Startavgift: (per deltagare om inte annat anges)  

tors.     2 Simultantävling, Par 60 kr 

mån.    6           Måndagsbridge 40 kr 

tis.        7 Tvåvinnartävling, Par 50 kr  

tors.     9 Partävling  50/60 kr 

mån.  13           Måndagsbridge 40 kr 

tis.      14 Partävling  50 kr  

tors.   16 Partävling  50 kr 

mån.  20           Måndagsbridge 40 kr  

tis.      21 Partävling  50 kr 

tors.   23 Partävling  50 kr    

mån.  27           Måndagsbridge 40 kr  

tis.      29 Fenixserien/lagspel 60 kr  

 

Fortsättningskurs 
Den 9 februari, startar vi en fortsättningskurs ledd av Peter Sjösten, bifogar informationsblad. Känner du 

någon som kanske är intresserad, så be vederbörande kontakta mig. 

 

Uppmaning fr. styrelsen 

1. Vi ber vänligt våra "rökare" att under den kalla årstiden att använda sig av "stora ingången" och 

röka utanför den. 

Ju mindre kyla som släpps in i "fikarummet" ju varmare och behagligare blir fikapausen för alla! 
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2. Var på plats i god tid innan spelstart!  

3. På sista tiden har flera par glömt avanmäla när de inte kommer (inkl. undertecknad) Ja några har 

även glömt att föranmäla sig över huvud taget. Detta försvårar arbetet för den dataansvariga och 

gör att spelstarten blir krångligare... 

 

Partävling/Allemanskval, 9 feb 
Se det som en vanlig partävling! Alla är välkomna att delta i Allemanskvalet den 9 februari. Kvalar du in till 

Allemansträffen och inte vill delta, så meddelar du bara mig. Erbjudandet går då till nästa par i 

resultatlistan. 

Ju fler som spelar kval, ju fler par får vi skicka av de som tävlar den kvällen! För vart fjärde par som deltar 

får vi skicka ett. Så deltar exempelvis 20 par så medför det att vi får skicka 5 par. Hoppas på stor 

uppslutning! 

Startavgift: 50 kr/klubbmedlem övriga 60 kr. 

 

Måndagsspel 
Alla spelar Nordisk Standard (NS). Vi riktar oss i första hand till nybörjare och till dig som känner dig osäker 

och otränad. Spelstart 18:30, du bör vara på plats redan 18:15. 

Vi spelar i ett lite lugnare tempo i början, tanken är att öka tempo och brickantal efter hand som du får mer 

spelvana! Nu i början har du möjlighet att fråga/ få hjälp under spelets gång.  

Nu är vi uppe i 20 brickor/spelkväll.  

Föranmälan till Per Hellborg: 0411-44145, 076-813 75 20 eller skriv till: perhe@comhem.se, använd inte e-

posten om du hör av dig sent. Per bekräftar med ett ”vändande brev eller sms” att han tagit emot din 

anmälan. Om möjligt vill vi att du anmäler dig senast 12:00. 

OBS! Har du en stående anmälan till måndagsspelet så glöm inte att meddela Per när du inte kommer! 

 

Tisdagar/ Torsdagar 
Spelstart 18:30, du bör vara på plats redan 18:15. 

Saknar du partner och vill ha hjälp att finna någon så kontaktar du Eva Stjärnfält.  

Likaså när du skall föranmäla dig och din partner, så ring 070-453 28 30 eller skriv till: eva@bkfenix.se (Eva 

bekräftar med ett ”vändande brev” att hon fått din anmälan). 

OBS! Har du en stående anmälan så glöm inte att meddela Eva när du inte kommer! 

 

Förslagslådan 

− Använd den, hjälp oss bli den klubb du vill ha. 

 

Www.bkfenix.se 

På www.bkfenix.se hittar du all den information du kan tänkas behöva: 

• klubben och nyheter 

• kommande och rapporterade tävlingar, dina egna spelresultat  

• Inbjudningar, planerade utbildningar och mycket, mycket mer … 

 

Månadens citat 
"Man kommer längre med vänliga ord och en laddad pistol än med vänliga ord enbart." 

     /Al Capone 

 

 

Med hopp om att vi ses på Fenixgården. 

Utan varandra är vi ingen... 

      

     


