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                             Skurup 2019-09-01 

 

Hej Bridgevänner! 

 

Tänk att vi redan är inne i september månad, vi har idag slagit värmerekord (igen).  

Varmaste septemberdagen någonsin! (Tycker det känns lite ruggigt!) 

Som ni kanske förstår av bilden så är vi igång med höstens nybörjarkurs. Känns skönt att vi 

kommit igång. Alltid lika spännande att få vara bland de första att få lära känna en hel grupp 

nya personer.  

 Välkomna till BK Fenix säger vi till: Elsa Olsson, Gunnel Svärdh, Monika och Jan Brattlund, Eva och Stellan 

Åberg, Conny Andersson, Jan Nilsson samt Ove Svensson. Vi hoppas ni känner er välkomna och skall trivas 

med oss och med vår fina gemenskap.  

 

Program 
Spelprogram för september månad på Fenixgården 
Speldag: Aktivitet/tävling:  Startavgift: (per deltagare om inte annat anges) 
mån.    2 NS repetition 17:45    Lektion 2, kl 18:30     
tis.        3 Simultantävling, partävling  60 kr  
tors.     5 Partävling   60 kr   
mån.    9 NS repetition 17:45    Lektion 3, kl 18:30     
tis.      10 Partävling   60 kr 
tors.   12 Partävling   60 kr  
mån.  16 NS repetition 17:45    Lektion 4, kl 18:30     
tis.      17 Partävling   60 kr 
tors.   19 Partävling   60 kr 
sön.    22 NS repetition    Lektion 5 
mån.  23 NS repetition 17:45    Lektion 6, kl 18:30     
tis.      24 Fenix Serien, lagtävling  60 kr/spelare 
tors.   26 Årsmöte och Partävling  60 kr  
mån.  30 NS repetition 17:45    Lektion 7, kl 18:30     
 

Silverfågeln 
Pga. för få anmälda par, fick tävlingen ställas in. Ännu inte beslutats om vi ska genomföra tävlingen senare 
under hösten. 

 
Årsmöte 
Glöm inte skriva in i din agenda att vi har årsmöte torsdagen den 26 sept kl 18:00. Kvällens spel startar 
direkt efter det att årsmötet avslutats. 

 
Fenixserien 2019-20 
Första ronden är genomförd. Nytt för i år är att vi endast är nio lag som deltager vilket för med sig att ett 
lag uteblir från spel varje spelkväll. Lagkaptenerna får vara uppmärksamma och hålla reda på när laget har 
"frikväll". Det är när motståndarna är "W.O." 
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FenixSerien 
Efter 1 spelade omgångar (av 9) ser tabellen ut så här: 
Placering/Lag/Lagkapten  V-O-F IMP Kvot VP 
1   Tranes/Anders Fredriksson [7605] 1-0-0 85-22 3,864 25 
2   Pendlarna/Mats Andersson [6258] 1-0-0 95-31    3,065 25 
3   YBS- Kassören/Krister Jönsson [6047] 1-0-0 85-34 2,500 24 
4  Bröderna Dalthon/Tomas Persson [7539] 1-0-0 66-22 3,000 23 
5   MUMMA/Marianne Strandberg [91483] 0-0-1 22-66 0,333 7 
6   Ebbe/Anita Brundin [26365] 0-0-1 34-85 0,400 6 
7   Lage-e-t/Lage Engebo [23509] 0-0-1 31-95 0,326 4 
8   Fenix/Inger Berger [85917] 0-0-1 22-85 0,259 4 
9   Zonett/Anders Berkmo [12835] 0-0-1 0-0  0 
10 W.O.   Befinligt lag saknas  0-0-1 0-0  0 
  

 
OBS! Ny rutin för våra värdar 
All mat som läggs/läggs tillbaka i kylskåpet och som inte ligger i oöppnad originalförpackning skall 
datummärkas. Jens ordnar "datumtejp" och penna för ändamålet. 

 
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 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 avgörande är inte hur gammal du är, utan hur du är gammal." 

    /Femina 

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

 
din kontaktperson, BK Fenix 


