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           Skurup 2018-10-31 

 

 

    

 

 

Hej Bridgevänner! 

 
Nu är hösten här med besked! Tänka vad många vackra höstfärger vi har. 

 Det har varit en tung tid för oss, då vi mist Eva, någon vi tyckte 

om och som så många andra bidrog till att göra vår klubb till vad den är. 

Nu får vi ta några djupa andetag och komma vidare. Nybörjarna kommer 

vidare, sakta men säkert. Vi börjar nu med Starka och svaga öppningar. 

 

Nytt - Spelanmälan 
Från och med nästa vecka, vecka 45, så har Jens Jensen hand om anmälningarna till våra spelkvällar, se 

nedan. 

 

Program 
Spelprogram för november månad på Fenixgården 

 

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

tors.     1 Partävling   60 kr 

mån.    5 NS repetition 17:45    Lektion 13, kl 18:30     

tis.        6 KM Par   60 kr 

tors.     8 Partävling   60 kr  

mån.  12 NS repetition 17:45    Lektion 14, kl 18:30     

tis.      13 Partävling   60 kr 

tors.   15 Partävling   60 kr 
sön.    18 NS Repetition, lektion 9, kl 13-17mån.  26 NS repetition 17:45    Lektion 11, kl 18:30     

mån.  19 NS repetition 17:45    Lektion 15, kl 18:30     

tis.      20 Partävling   60 kr 

ons.    21 Klubbmatch mellan YBS - Sjöbo BK - BK Fenix     Tävlingen spelas hos YBS 

tors.   22 Partävling   60 kr 
mån.  26 NS repetition 17:45    Lektion 16, kl 18:30     

tis.      27 Fenix Serien, lagtävling  60 kr/spelare 

tors.   29 Partävling   60 kr 

                                                                                                                                    

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

 

Klubbmatch 
Onsdagen den 21 har YBS bjudit in oss och Sjöbo BK att spela klubbmatch. Maximerat till 10 par/ klubb. 

Anmälan till Jens Jensen om du inte redan anmält dig till Björn Stjärnfäldt.  

 

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 Jens Jensen.  

Likaså när du skall föranmäla dig och din partner, så ring 073-314 48 20 eller skriv till: 

jens.jensen@bkfenix.se (Jens bekräftar med ett ”vändande brev” att han fått din anmälan). 

OBS! Har du en stående anmälan så glöm inte att meddela Jens när du inte kommer! 

KLUBBEN DÄR DU KAN VINNA MILJONER KLUBBEN DÄR DU KAN VINNA MILJONER KLUBBEN DÄR DU KAN VINNA MILJONER KLUBBEN DÄR DU KAN VINNA MILJONER     
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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 
"Det finns mer i livet än att öka dess fart."     

    //Mahatma Gandhi 
 

 

 

 

Med hopp om att vi ses på Fenixgården! 

 

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

 

 

 

 

 

 


