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                             Skurup 2019-06-26 

 

Hej Bridgevänner! 

  

Vill på detta sätt påminna om Sommarkransen som äger rum den 20 juli med start kl. 

13:30. För ytterligare information gå in på vår hemsida eller titta på anslagstavlan på 

Fenixgården.  

Anmäl dig 
 

Program 
Spelprogram för juli månad på Fenixgården 

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

tis.        2 Partävling   60 kr  

tors.     4 Partävling   60 kr   

tis.        9 Partävling   60 kr 

tors.   11 Partävling   60 kr  

tis.      16 Partävling   60 kr 

tors.   18 Partävling   60 kr 

lör.     20 Sommarkransen, Par  0 kr, se nedan 
tis.      23 Partävling   60 kr 

tors.   25 Partävling   60 kr  

tis.      30 Partävling   60 kr 

 

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 år bjuder vi på potatis- och 

grönsakssallad.  

Det du ska ta med själv är det du önskar grilla och valfri dryck. 

 

Silverfågeln 
Söndagen den 25 augusti spelar vi Silverfågeln, vår mest prestigefyllda tävling, för ytterligare information se 

bifogad fil. Som vanligt behövs 2-3 volontärer för att sköta marktjänsten, är du intresserad så anmäl ditt 

intresse till undertecknad. Ju förr ju bättre! 

 

Planerad nybörjarkurs 
Vi startar nybörjarkurs till hösten, måndagar som tidigare, Kursstart 26 augusti 18:30. Introduktionskväll 
måndagen innan, dvs. 19 augusti 18:30. Vet du någon som kanske skulle vara intresserad, så finns 

material/information på klubben som du kan ge vederbörande. Finns även material för uppsättning på 

anslagstavlor och dylikt. Du hittar materialet på "pallen".  

 

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.  
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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 (nytt nr 073-336 30 80) 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 
 

"Det spelar ingen roll hur långsamt du går, så länge du inte stannar." 

    /Konfucius 

 

  

 

Hoppas vi ses på Fenixgården! 

 

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

Önskar Er Alla En Riktigt Fin Sommar! 

 

 

 
din kontaktperson, BK Fenix 


