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                             Skurup 2017-03-01 

 

Hej Bridgevänner! 

 

 
Nu hoppas jag innerligt och det gör säkert de flesta av oss att våren är här och vi sett det 

sista av snön för i år (i alla fall denna sidan om sommaren). 

Ett vårtecken är att måndagsbridgen går in i sitt slutskede. Nybörjarna blir snabbare i 

korthanteringen och säkrare i sin budgivning.  

Peters Sjöstens fortsättningskurs pågår för fullt. Finns mycket nytt att ta in och använda sig av i den mån 

och den takt man vill. 

 

Program  
Spelprogram för mars månad på Fenixgården 

 

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

tors.     2 Tvåvinnartävling, Par 50 kr 

mån.    6           Måndagsbridge 40 kr 

tis.        7 Partävling  50 kr  

tors.     9 Partävling  50 kr 

mån.  13           Måndagsbridge 40 kr 

tis.      14 Simultantävling/Par 50 kr för klubbmedlem., övriga 60 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.      28 Fenixserien/lagspel 60 kr   

tors.   30 Partävling  50 kr 

 

Påminner om 
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! 

2. Var på plats i god tid innan spelstart!  

3. Att inte glömma avanmäla när du inte kommer! 

4. Försök att alltid föranmäla dig till Eva! 

Allt för att underlätta för den dataansvariga och göra spelstarten mindre krånglig... 

 

Måndagsspel 
Nu är vi uppe i 24 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! 
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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 
"Ingen vet vad någon förmår, förrän vederbörande försökt." 

   /Publilius Syrus 

 

 

Med hopp om att vi ses på Fenixgården. 

Utan varandra är vi ingen... 

      

     


