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                             Skurup 2017-03-30 

 
Hej Bridgevänner! 
 
 

 
Det fina vårvädret vi hade förra veckoslutet, verkar vara ett minne blott. Ett annat 
vårtecken än det jag nämnde i förra brevet är att nu på söndag spelas Allemansträffen i 
Malmö. 106 par deltar varav fyra som kvalat in från Ystad, 2 par från respektive BK Fenix 
och YBS.  

 
Program  
Spelprogram för april månad på Fenixgården 
 
Speldag: Aktivitet/tävling: Startavgift: (per deltagare om inte annat anges)  
mån.    3 Nybörjarträffen  50 kr      
tis.        4           Tvåvinnartävling         50 kr 
tors.     6 KM/Partävling /VÅRSILVER 50 kr 
tis.      11 Partävling  50 kr  
tors.   13 Partävling  50 kr  
tis.      18 Partävling  50 kr 
tors.   20 Partävling  50 kr    
tis.      25 Fenixserien/lagspel 60 kr   
tors.   27 Simultantävling/Par 50 kr för klubbmedlem, övriga 60 kr 
 
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! 
 
Nybörjarträffen 
Nu på måndag den 3 april spelar vi årets Nybörjarträff, alla som gått kurs tidigast hösten 2015 får lov att 
delta. Startavgift 50 kr. Föranmälan till mig på mobil: 073-140 10 53 eller anita@bkfenix.se 
 
Peters fortsättningskurs 
Nu återstår endast tre tillfällen. I april är det måndagen den 10 (RKCB och Gambling) och 24 (repetition) 
som är inplanerade. Vi avslutar kursen med repetition söndagen den 7 maj. 
 
Tysklandsresa 
Både Tranes BK och Ystads Bridgesällskap planerar tysklandsresor med bridgespel under överfarten, de av 
oss som är intresserade är välkomna att följa med.  
Resorna är lite olika utformade, vill du följa med är det bara att anmäla sig till respektive klubb.  
Bifogar information om resorna i separat blad. 
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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 
"Mänsklighetens dumhet har inte blivit större under tidens lopp, men dess möjlighet att ge uttryck åt sin 
dumhet har allt blivit större." 
   /Frans G Bengtsson 
 
 
Med hopp om att vi ses på Fenixgården. 
Utan varandra är vi ingen... 
      
     


