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                             Skurup 2019-05-03 

 

Hej Bridgevänner! 

  

 
Nu har min hägg slagit ut, det betyder väl att våren är här, eller? saknar 
fortfarande den riktiga värmen, inatt var det ju frost! 
Årets Nybörjarträff är färdigspelad, alla klubbar som deltog har redovisat sina 
resultat. 242 par deltog. Segrade gjorde Jonas Segervald - Sven Pårs, BK Björken 
med 3008,8 poäng och 73,31% . Topp tre från vår tävling var: 6) Jan Paulander - 
Gunilla Keegan 2876,7 p 70,09 % 23) Mats Grönvall - Lotte Ståhl 2574,7 p 62,74 % 

71) Svend Harild - Siw Sörensson 2220,9 p 54,12 %.  
Stort Grattis, till Jan - Gunilla samt Mats - Lotte som kvalificerat sig för att spela SM -finalen som spelas i 
Örebro på Conventum den 29-30/7, om de så önskar. 
 

Program 
Spelprogram för resterande av maj månad på Fenixgården 
Speldag: Aktivitet/tävling:  Startavgift: (per deltagare om inte annat anges) 
mån.    6 Forts. kurs rep 17:45, lektion 6 18:30 
tis.        7 Simultantävling, Par  60 kr 
ons.      8 Forts. kurs rep 17:45, lektion 7 18:30 
tors.     9 Partävling   60 kr 
mån.  13 Forts. kurs rep 17:45, lektion 8 18:30  
tis.      14 Partävling   60 kr 
tors.   16 Partävling   60 kr  
mån.  20 Forts. kurs rep 17:45, lektion 9 18:30 
tis.      21 Partävling   60 kr 
tors.   23 KM Mixed   60 kr 
mån.  27 Forts. kurs rep 17:45, lektion 10 18:30 
tis.      28 FenixSerien, lagtävling  60 kr/spelare 
tors.   30 Kristi Himmelsfärdsdag  Inget spel  
 

FenixSerien 
Efter 8 spelade omgångar (av 9) ser tabellen ut så här: 
Placering/Lag/Lagkapten  V-O-F IMP Kvot VP 

1  Zonett/Anders Berkmo [12835] 7-1-0 704-339 2,077 173  
2 Pendlarna/Mats Andersson [6258] 7-0-1 770-297 2,593 172   
3  YBS/Anders Karlsson [78684] 6-0-2 700-370 1,892 164 . 
4   YBS- Kassören/Yngve Arvidsson [21675] 2-4-2 508-489 1,039 123 
5   Tranes/Anders Fredriksson [7605] 3-1-4 552-502 1,100 121 
6   MUMMA/Marianne Strandberg [91483] 4-2-2 519-585 0,887 114 
7   Fenix/Inger Berger [85917] 3-0-5 514-633 0,812 99 
8   Lage-e-t/Lage Engebo [23509] 0-3-5 359-694 0,517 67 

9   Fabbe:s/Anita Brundin [26365] 1-1-6 379-722 0,525 63 

10  RnB/Lennart Tukia [53481] 0-2-6 401-775 0,517 6 
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Fenixserien, i finalen möts: 

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

 

Sommarkransen 
Sommarkransen, Bridgespel med Grillning, spelar vi den 20 juli kl 13:30. Anhöriga som inte spelar bridge är 
välkomna att delta i måltiden. Glöm inte att anmäla dig och eventuell anhörig till Jens! 
Nytt för i år är att klubben bjuder på Startavgiften och som tidigare bjuder vi på potatis- och grönsakssallad.  
Det du ska ta med själv är det du önskar grilla och valfri dryck. 

 

Simultantävlingar 
I höst kommer vi endast att spela Simultantävling 1 gång/månad, efter önskemål i förslagslådan. 

 

Måndagar & några Onsdagar 
Fortsättningskursen fortsätter.  
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 
 

"Livet är inte ett problem som ska lösas utan en verklighet som ska upplevas." 

    /Sören kierkegaard 

    
 

 

 

Hoppas vi ses på Fenixgården! 
 
Tänk på att, utan varandra är vi ingen...  
 
 

 
din kontaktperson, BK Fenix 


