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Skurup 2018-12-01

KLUBBEN DÄR DU KAN VINNA MILJONER

Hej Bridgevänner!
Första advent står för dörren och inte heller är det speciellt långt till Lucia. Drygt tre
veckor fram till jul, lite panik känner nog fler än jag.
Vet att jag tidigare sagt att jag lärt mig att "allt" behöver inte vara perfekt, det viktigaste
är träffa och få rå om mina nära och kära. Spela spel (inte nödvändigtvis bridge), kämpa
tappert, njuta av min fina familj och fina vänner, men framför allt att få och få dela ut och
få en massa goa kramar.
BK Fenix har kursavslutning i veckan som kommer, nybörjarna är i stort sett
flygfärdiga, nu är det "bara" tekniken och som ska finslipas och budgivningen som ska
fastna. Ni träffar dem på torsdag då vi spelar Faddertävling.

Program
Spelprogram för december månad på Fenixgården
Speldag:
mån. 5
tis.
6
tors. 8
tis. 11
tors. 13
tis. 18
tors. 20
tors. 27
Tors 4/1

Aktivitet/tävling:
Kursavslutning för nybörjarna
Partävling
Faddertävling - Partävling
Partävling
Partävling
JULSPECIAL - Partävling
JULSPECIAL - Partävling
Partävling
Partävling

Startavgift: (per deltagare om inte annat anges)
60 kr
60 kr
60 kr
60 kr
70 kr
70 kr
60 kr
60 kr

HJÄLP!
Efterlyser fortfarande medlemmar som kan bidra med att "göra något" till vårt lilla julbord som planeras till
Jul- Specialkvällarna 18 och 20 december. Kan du tänka dig att vara med så kontakta mig, så planerar vi/ni
tillsammans för respektive kväll.
Du kan fånga in mig på klubben eller ringa mig på 073-140 10 53.
Behöver hjälp med:
tis 18/12:
Jansons Frestelse, köttbullar, Prinskorv samt skinka
tors 20/12
Köttbullar, Prinskorv samt skinka
Eftersom vissa av maträtterna ska serveras varma så inleder vi med att äta och tar kaffe och kaka i halvlek.
OBS!
För att göra det lättare för de personer som hjälper till med maten så vill vi att du anmäler dig senast minst
två dagar innan spelkvällen.
Behöver hjälp med:
tis 18/12:
Jansons Frestelse, köttbullar, Prinskorv samt skinka
tors 20/12
Köttbullar, Prinskorv samt skinka
Anmäl till undertecknad om du kan och vill hjälpa till med något. Du kan fånga in mig på klubben eller ringa
mig på 073-140 10 53.

Hansaknekten
Spelas torsdag den 10 januari, för ytterligare information, se separat inbjudan.
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Kursavslutning
Avslutning på nybörjarkursen har vi måndag 3/12, vi startar spelet 18:30, du bör vara på plats senast 18:15.
Observera, att vi inte har någon repetition 17:45 denna måndag!
På måndag speltränar vi med den fadder vi ska spela med på torsdag på Faddertävlingen.

Faddertävling
Torsdag den 6 december, spelar vi Faddertävling, vilket innebär att årets nybörjare (med faddrar) spelar en
"vanlig bridgetävling" för allra första gången. De är som de flesta som spelar en tävling för första gången
spända, lite nervösa, rädda för att göra fel. Så ta väl emot dem!
Även rutinerade spelare/par är hjärtligt välkomna att spela, men ikväll spelar alla Nordisk Standard,
anmälan till Jens som vanligt! Vi spelar 18 brickor men denna kväll är det endast nybörjarna som får priser.

Måndagsspel
Den 7 januari startar vi vårt måndagsspel för nybörjare och mindre spelvana. Närmare information kommer
i nästa månadsblad.

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!

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
"Om dina handlingar inspirerar andra att drömma mer, lära mer, göra mer och bli mer, då är du en sann
ledare."
/John Quincy Adams

Med hopp om att vi ses på Fenixgården!
Tänk på att, utan varandra är vi ingen...

din kontaktperson, BK Fenix

