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           Skurup 2018-09-30 

 

 

    

 

 

Hej Bridgevänner! 

 
                                             

Äntligen, känns det som om hösten är här! Ska bli skönt med en annan årstid 

efter den långa och extremt varma sommaren! Tror de flesta av er känner 

som jag.  

I nybörjarkursen har vi gått igenom Sangkomplexet och forsatt med 

svarshandens svar efter öppning med 1 i färg (1 över 1, 2 över 1 samt 1 NT). 

Nu är det dags för ÖH andra bud. 

 
 
Ny spelavgift 
Pga. ökade omkostnader och då vi inte höjt startavgiften sedan klubben startades i oktober 2006 så höjer vi 

nu avgiften med tio kronor. Den nya startavgiften blir fr.o.m. den 1 oktober 60 kr på våra vanliga 
spelkvällar. Vårt Fenixkort kostar nu 500 kr (för 10 speltillfällen).  

En av anledningarna är bankerna "gör allt" för att slippa hantera kontanter och att klubben nu får betala 

300 kr vid varje kontantinsättning  på klubbens konto.  

Vi ber dig att i möjligaste mån använda Swish (se nedan) eller sätta in pengar direkt på vårt bankgiro: 538-

7105 då du betalar. 

 
Årsmöte, nyheter 
Per-Erik "Pelle" Christoffersson önskade inte bli omvald som ordförande, så vi har ny ordförande, Björn 

Stålfors. Vi tackar Pelle för de år och det arbete som han bidragit med, samtidigt som vi hälsar Björn 

Stålfors välkommen tillbaka som ordförande. 

Ny revisor efter Inger Berger blev Siw Lindberg Sörensson. Nya i valberedningen efter Roony Sendrup och 

Björn Stålfors är Erik Hülphers och Jens Jensen. 

 
Program 
Spelprogram för oktober månad på Fenixgården 

 

Speldag: Aktivitet/tävling:  Startavgift: (per deltagare om inte annat anges) 
mån.    1 NS repetition 17:45    Lektion 7, kl 18:30      

tis.        2 Simultantävling, Par  60 kr 

tors.     4 Partävling   60 kr 

mån.    8 NS repetition 17:45    Lektion 8, kl 18:30     

tis.        9 Partävling   60 kr 

tors.   11 Höst Silver, Partävling  75 kr/medlem, 100 kr/övriga 

sön.    14 NS Repetition, lektion 9, kl 13-17     

mån.  15 NS repetition 17:45    Lektion 10, kl 18:30     

tis.      16 Partävling   60 kr 

tors.   18 Partävling   60 kr 
mån.  22 NS repetition 17:45    Lektion 11, kl 18:30     

tis.      23 Partävling   60 kr 

tors.   25 Partävling   60 kr 
mån.  29 NS repetition 17:45    Lektion 12, kl 18:30     

tis.      30 Fenix Serien, lagtävling  60 kr/spelare 
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Höst Silver, Partävling 
Den 11 oktober spelar vi höstens Silvertävling. Startavgift är 75 kr för första- och andrahandsmedlem övriga 

betalar 100 kr. Spelstart 18:30, du bör vara på plats redan 18:15. 

                                                                                                                                    
KM - Par 
Klubbmästerskap i Par äger rum 6 november, spelstart 18:30, du bör vara på plats redan 18:15. 
 
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! 

 
Swish 
Vi ser gärna att du använder Swish (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 
"Oroa dig inte för morgondagen, i övermorgon är den över."   

   //Voltaire 
 

 

 

 

Med hopp om att vi ses på Fenixgården! 

 

Tänk på att, utan varandra är vi ingen...  
 

 

 

 

 

 


