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         Skurup 2018-08-02 

 

 

    

 

 

 

Hej Bridgevänner! 

 
                                             

Ingen sommar utan igelkott i trädgården (Kan det kanske bero 
på alla mina somrar på Gotland?). I år har jag verkligen blivit 
bönhörd för jag har minst tre stycken här varje kväll. På menyn 
finns antingen pannkaka eller hundmat inklusive dryck (vatten).   
Tyvärr (måste jag säga), så fortsätter solens varma strålar ännu 

ett tag att lysa över oss. Vi får vara tacksamma över att vi än så länge har färskvatten att tillgå. 

 
Program 
Spelprogram för augusti månad på Fenixgården 
 
Speldag: Aktivitet/tävling:  Startavgift: (per deltagare om inte annat anges) 
tors.     2 Partävling   50 kr   
tis.        7 Partävling   50 kr  
tors.     9 Partävling   50 kr 
tis.      14 Partävling   50 kr 
tors.   16 Partävling   50 kr 
sön.    19          Silverfågeln  
tis.      21 Partävling   50 kr 
tors.   23 Partävling   50 kr 
tis.      28 Partävling   50 kr  
tors.   30 Partävling   50 kr 
 
Silverfågeln 
Glöm inte att anmäla er till Silverfågeln den 19 augusti! I skrivande stund är endast fem par anmälda, sista 
anmälningsdag är den 12 augusti, bifogar inbjudan med utskicket. 

 
Fenixserien - Lagspel 
Är du intresserad av att vara med eller kanske redan har ett lag du vill anmäla till Fenixserien så måste du 
göra det innan den 10 augusti. 
För lagkaptener i Fenixserien gäller det att rapportera förändring(ar) i laget likaledes om laget inte önskar 
deltaga kommande säsong. 
Ansvarig för Fenixserien är Marianne Strandberg. 

 
Nybörjarkurs 
För att höstens nybörjarkurs skall starta krävs ett minimum på åtta deltagare (nybörjare)! 
Vi måste hjälpas åt att försöka få deltagare till kursen, har du någon du tror kan vara intresserad, så be dom 
kontakta mig. Du kan även ge vederbörande material/information som finns i bokhyllan i spelsalen, till 
höger i nedersta hyllan. Där finns även material för uppsättning på anslagstavlor och dylikt.  
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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 Björn Stjärnfält.  
Likaså när du skall föranmäla dig och din partner, så ring 070-799 52 22 eller skriv till: 
bjorn.stjarnfaldt@bkfenix.se (Björn bekräftar med ett ”vändande brev” att han fått din anmälan). 
OBS! Har du en stående anmälan så glöm inte att meddela Björn när du inte kommer! 

 
Efterlyser återigen 
Vi är i stort behov av fler värdar till våra spelkvällar. Fler värdar skulle innebära ett minskat tryck på dem vi 
redan har samt att vi inte är så sårbara när någon, av någon anledning, inte kan ta hand om värdskapet. 
möjlighet finns att jobba två och två, du spelar fritt "din värdkväll".  Marianne har hand om Värdschemat, 
så det är henne du kontaktar. Min förhoppning är att bl.a. några av våra nyare spelare kan tänka sig att 
ställa upp på detta. 

 
Årsmöte 
Årsmötesdag, torsdag 20 september 18:00. 

 
Swich 
Du använda Swich (123-442 44 95) vid betalning när du kommer för att spela hos oss, exempelvis vid köp av 
Fenix rabattkort. 
 

Förslagslådan 
 Tyck till, kom med förslag! 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 
"Vänskap är som ett bankkonto, man kan inte ta ut gång på gång utan att sätta in något." 
     /Edgar W Howe 
 

 

 

 
Vi ses på Fenixgården! 
 
Tänk på att, utan varandra är vi ingen...  
 
 

 
 
 


