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         Skurup 2018-08-31 

 

 

    

 

 

 

Hej Bridgevänner! 

 
                                             

Ja, så var årets Silverfågel tillända!  Arton par, spelade 42 brickor, 
medel var 336 poäng. 
Segrade gjorde Bengt Svedrell - Leif-Åke Nilsson, Ystads BS med 428 
poäng, 21 poäng före tvåorna Alf Roos - Johan Erlandsson, Värnamo 
BK som slutade på 407 poäng. På tredjeplats kom Tommy Kellander - 
Christer Winther, BK Zonen som spelade hem 390 poäng. Bengt 
tackade för en väl genomförd tävling, bra organiserad och som alltid 
ett trevligtoch glatt bemötande.  
Passar på att tacka Per-Einar och Thorbjörn som skötte marktjänsten, 

 Rolf datorn, tillsammans gjorde vi ett bra jobb! Alltid lika stolt över vår fina klubb var gång vi genomfört vår 
 Silverfågel.   

 
Välkomna 
Ja, så är årets nybörjarkurs igång. På styrelsens vägnar önskar jag som vanligt våra nya medlemmar 
välkomna, de är Monica Andersson, Knut Jönsson, Lotte Ståhl, Britta Lexéus, Monica och Rolf Eberyd samt 
Yvonne Nilsson. Vi hoppas ni ska trivas i vår fina klubb och i vår fina gemenskap.  
  Jag lova Er, att om stannar kvar och fortsätter spela - så har ni en hel hop av nya bekantskaper och nya 
vänner att lära känna.  
Vi är många som ser fram emot att lära känna Er allihop, och som inget hellre vill än få er att älska det spel 
som vi tycker så mycket om. 

 
Program 
Spelprogram för september månad på Fenixgården 
 
Speldag: Aktivitet/tävling:  Startavgift: (per deltagare om inte annat anges) 
mån.    3 NS repetition 17:45    Lektion 2, kl 18:30      
tis.        4 Simultantävling, Par  50 kr 
tors.     6 Partävling   50 kr 
mån.  10 NS repetition 17:45    Lektion 3, kl 18:30     
tis.      11 Partävling   50 kr 
tors.   13 Partävling   50 kr 
fre.     14 Ystads Golf & Bridge      
mån.  17 NS repetition 17:45    Lektion 4, kl 18:30     
tis.      18 Partävling   50 kr 
tors.   20 Årsmöte & Partävling   50 kr 
sön.    23 NS Repetition, lektion 5 
mån.  24 NS repetition 17:45    Lektion 6, kl 18:30     
tis.      25 Fenix Serien, lagtävling  60 kr/spelare 
tors.   27 Partävling   50 kr 
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Fenixserien - Lagspel 
Fenixserien är nu igång, i år spelar vi endast med en division och tio lag deltager. Resultatet ser du på vår 
hemsida. 

 
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! 

 
Årsmöte 
Årsmötesdag, torsdag 20 september 18:00. När mötet är avslutat, startar kvällens bridgespel. 

 
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 
"Vi måste vara villiga att släppa taget om det liv vi har planerat, så att vi kan leva det liv som väntar oss."
    /Edward Morgan Forster 
 

 

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

 
 
 


