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                             Skurup 20190303 

 

Hej Bridgevänner! 

  

 
Förra året såg det ut så här från mitt köksfönster, snö och blåsigt. Snö har vi inte, 

men ruggigt och kallt har det blivit igen efter en vecka med solsken och värme. 

Måndagsbridgen för "de mindre vana spelarna" går in på slutspurten, varar mars 

månad ut. Direkt därefter startar vi fortsättningskursen, se nedan, 

Påminner om vår nya individuella tävling Mars-Mars Måne som sponsras av 

Sparbanken Syd, inbjudan är uppsatt på anslagstavlan på Fenixgården. 

Klubbmatch Ystads BS - Sjöbo BK - BK Fenix, spelas den 10 april på YBS. Du anmäler ert par direkt till YBS. 

 

Program 
Spelprogram för mars månad på Fenixgården 

 

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

mån.    4 Partävling, spel för mindre rutinerade 50 kr 

tis.        5 Partävling   60 kr  

tors.     7 Partävling   60 kr    

mån.  11 Partävling, spel för mindre rutinerade 50 kr 

tis.      12 Simultantävling/Partävling  60 kr  

tors.   14 Partävling   60 kr 

mån.  18 Partävling, spel för mindre rutinerade 50 kr 

tis.      19 Partävling   60 kr 

tors.   21 Partävling, Vårsilver  60 kr för klubbmedlem, övriga 85 kr 

lör.     23 Mars-mars-måne, individuell tävling  250 kr/ inkl. 3 rättersmiddag med dryck 

mån.  25 Partävling, spel för mindre rutinerade 50 kr 

tis.      26 Fenix Serien, lagtävling  60 kr/spelare 

tors.   28 Simultantävling/Partävling  60 kr 

 

FenixSerien 

Efter 6 spelade omgångar (av 9) ser tabellen ut så här: 

Placering/Lag/Lagkapten  V-O-F IMP Kvot VP 

1   YBS/Anders Karlsson [78684] 5-0-1 568-246 2,309 134 

2   Zonett/Anders Berkmo [12835] 5-1-0 545-258 2,112 130 

3   Pendlarna/Mats Andersson [6258] 5-0-1 626-231 2,710 129 . 

4   YBS- Kassören/Yngve Arvidsson [21675] 2-4-0 395-336 1,176 100 

5   Tranes/Anders Fredriksson [7605] 2-1-3 389-417 0,933 85 

6   MUMMA/Marianne Strandberg [91483] 2-2-2 368-485 0,759 75 

7   Fenix/Inger Berger [85917] 1-0-5 325-535 0,607 55 

8   Lage-e-t/Lage Engebo [23509] 0-3-3 300-516 0,581 55 

9   RnB/Lennart Tukia [53481 ] 0-2-4 301-564 0,553 53 

10   Fabbe:s/Anita Brundin [26365] 1-1-4 282-522 0,540 51 
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Fenixserien rond 7 möts: 
Fabbe:s - Mumma, Fenix - YBS-Kassören, Lage-e-t - Tranes, Pendlarna - YBS samt RnB - Zonett. 

 

Allemansträffen: 
Finalen i Allemansträffen spelas i Videdals Sporthall i Malmö den 31 mars mellan kl 10:00 och ca 18:30, som 

vanligt spelas 48 brickor. De som deltager från vår kvaltävling och deltagarna tillfrågats (efter ordningen i 

resultatlistan) om de önskar delta i Malmö eller inte är: Birgitta Fröling - Anita Brundin, Folke Nilsson - Mats 

Andersson, Lars Skoland - Anna-Lena Vikner samt Lage och Monica Engebo. Undertecknad vet också att Erik 

Hülphers - Ingrid Lange anmält sig på reservlistan på Skånes BF. 

 

Mars - Mars - Måne 
Vi inbjuder till trerätters middag med vin/öl, lördagen den 23 mars, pris 250 kr/kuvert inkl. spelavgift. 

Anhöriga är välkomna att delta i middagen till samma kostnad (250 kr). Spelstart 15:00 , vi planerar att äta 

kl. 19:00. Du anmäler dig och ev. anhörig till Jens, glöm inte att meddela ev. allergi eller överkänslighet. 

Minimum är 24 spelare, maximalt kan vi vara 36 (med ev. anhöriga)! Bifogar Inbjudan! 

 

Fortsättningskurs 

Vi startar en lättare fortsättningskurs i april, använder oss utav Spela Bridge 2 samt eget material.  

Planerar att lägga till tvåfärgsvisande Inkliv. Tar gärna emot förslag/önskemål. 

Spela Bridge 2 är till stor del en repetition med fördjupning av det vi tidigare gått igenom som utspel, UD 

fjärde färg mm. Du ska bli säkrare både som spelförare och motspelare. 

 Vill du vara med och inte redan anmält dig till kursen så gör det snarast. Beställer böckerna 

om ca 1 vecka. Vill du beställa något från förlaget samtidigt (kanske budlådor), så hör av dig till mig. 

Huvudsaklig kursdag är måndag men någon/några onsdagar blir det också, vill inte hålla på hela sommaren. 

Start den 1 april och vi håller på t.o.m. den 10 juni. Kursavgift 900 kr inkl. bok (Spela Bridge 2). 

Har du frågor på detta så är du välkommen att kontakta mig, antingen på anita@bkfenix.se eller  

073-140 10 53. 

 

Måndagar 
Vi fortsätter med vårt måndagsspel under ledning av Jens Jensen, var på plats senast 18:15 om möjligt. 

Startavgift 50 kr.  
Måndagar riktar vi oss i första hand till våra nybörjare och mindre rutinerade spelare och endast naturliga 

öppningsbud är tillåtna. Känner du dig ringrostig och osäker, kanske har du inte spelat på ett tag, då är 

detta en utmärkt chans till att komma igång igen! Under resans gång bygger vi på antalet spelbrickor i takt 

med att nybörjarna blir allt snabbare i sin budgivning och spelföring. Jens kommer även dessa kvällar att ha 

kortare repetitioner. Du anmäler dig och din partner, helst innan kl. 14, till Jens Jensen mobil: 073-314 48 

20 eller jens.jensen@bkfenix.se  

OBS!  

Använd dig inte av e-post vid anmälan samma dag! 

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

 

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. 
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Förslagslådan 

 Tyck till, kom med förslag! Hjälp oss bli den klubb du vill ha. Finns inga förslag, ja då kan vi väl inte bli 

bättre, eller!? 

 

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 är med beröm som med guld och diamanter. Det är så värdefullt just därför att det är så värdefullt." 

    /Samuel Johnson 

    
 

 

 

Med hopp om att vi ses på Fenixgården! 

 

 

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

 

 

 
din kontaktperson, BK Fenix 


