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                             Skurup 2019-04-03 

 

Hej Bridgevänner! 

  

 
Nu börjar det kännas som om våren äntligen är på gång med solsken och värme. 

Personligen skulle jag inte klaga om det var ytterligare några grader varmare. 

Ett typiskt vårtecken är ju Allemansträffen i Malmö och den spelades i söndags.  

Tävlingen spelades med hcp och vann gjorde Peter Perulf, BK Bridgehuset - 

Anders Ohlsson BS Oden 2) Stig Unoson - Ann-Catherine Svenning, BK 

Bridgehuset. Bland våra "alldeles egna spelare" lyckades Erik Hülphers - Ingrid 

Lange bäst, de kom på en tredjeplats!   

 Grattis! 

 

Program 
Spelprogram för april månad på Fenixgården 

 

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

tors.     4 Partävling   60 kr    

mån.    8 Forts. kurs rep 17:45, lektion 2 18:30 

tis.        9 Partävling, Simultan  60 kr 

tors.   11 Partävling   60 kr 
mån.  15 Nybörjarträffen, föranmälan till Jens 60 kr/deltagare, övriga som spelar 20 kr 

tis.      16 Partävling   60 kr 

ons.    17 Forts. kurs rep 17:45, lektion 3 18:30 

tors.   18 Partävling   60 kr  

tis.      23 Fenix Serien, lagtävling  60 kr/spelare 

ons.    22 Forts. kurs rep 17:45, lektion 4 18:30 

tors.   25 Partävling, Simultan  60 kr 

mån.  29 Forts. kurs rep 17:45, lektion 5 18:30 

tis.      30 Partävling   60 kr 

 

FenixSerien 

Efter 7 spelade omgångar (av 9) ser tabellen ut så här: 
Placering/Lag/Lagkapten  V-O-F IMP Kvot VP 

1   Pendlarna/Mats Andersson [6258] 6-0-1 701-246 2,850 154 

2   Zonett/Anders Berkmo [12835] 6-1-0 639-298 2,144 154 

3  YBS/Anders Karlsson [78684] 5-0-2 583-321 1,816 139 . 

4   YBS- Kassören/Yngve Arvidsson [21675] 2-4-1 457-420 1,088 111 

5   Tranes/Anders Fredriksson [7605] 3-1-3 511-437 1,169 110 

6   MUMMA/Marianne Strandberg [91483] 3-2-2 463-546 0,848 96 

7   Fenix/Inger Berger [85917] 2-0-5 409-597 0,685 74 

8   Fabbe:s/Anita Brundin [26365] 1-1-5 343-617 0,556 60 

9   RnB/Lennart Tukia [53481 ] 0-2-5 352-658 0,535 59 

10  Lage-e-t/Lage Engebo [23509] 0-3-4 320-638 0,502 55 



2 

 

Fenixserien rond 7 möts: 

Fenix - Fabbe:s, Lage-e-t - Mumma, Pendlarna - YBS-Kassören, Zonett - Tranes samt YBS - RnB. 

 

Nybörjarträffen 
Spelar vi den 15 april kl. 18:30 föranmälan till Jens. De som får deltaga är de som gått nybörjarkursen 

hösten 2017 och 2018. Övriga mindre rutinerade spelare som vill vara med och spela, men som inte 
deltager i tävlingen skall också anmäla sig till Jens. 

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

073-140 10 53. 

 

Måndagar & några Onsdagar 
Fortsättningskursen har startat!  

Glöm inte anmäla till mig när du inte kan komma, allt för att jag ska kunna planera så vi blir fyra spelare vid 

varje spelbord. Du kontaktar mig 073-140 10 53 eller anita@bkfenix.se  

Frånvaroanmäler du dig samma dag, så använd mobilen, ring eller sms:a. 

 

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. 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 
 

"Bra vanor är lika beroendeframkallande som dåliga, men de bygger upp ditt liv istället för att riva ner det." 

      /Harvey Mackay 

    
 

 

 

Hoppas vi ses på Fenixgården! 

 

 

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

 

 

 
din kontaktperson, BK Fenix 


