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                             Skurup 2019-09-29 

 

Hej Bridgevänner! 

 

Kunde inte motstå den här bilden. Vet inte hur ni har det med era eventuella 

trädgårdsmatgäster, men mina igelkottar har inte gått i ide ännu. Kommer troget för 

att titta i matskålarna om det bjuds på pannkakor eller hundmat, båda alternativen har 

strykande åtgång. 

Nu känns det som om hösten är här på allvar!   
Två tecken på det är att i nybörjarkursen har vi gått igenom Sangkomplexet och forsatt 

med svarshandens svar efter öppning med 1 i färg (1 över 1, 2 över 1 samt 1 NT). Nu är 

det dags för ÖH andra bud, långsamt tar vi oss framåt. Det andra tecknet är att BK Fenix 

årsmöte har ägt rum, mer om det längre ner på sidan. 

Vi har fått ytterligare två nya medlemmar i klubben (och nybörjarkursen) nämligen Monica och Henrik 

Plantin, vi hoppas också ni känner er välkomna och skall trivas med oss och med vår fina gemenskap.  
 

Program 
Spelprogram för oktober månad på Fenixgården 

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

(mån. 30/9) NS repetition 17:45    kap 6, kl 18:30     
tis.        1 Simultantävling, partävling  60 kr  

tors.     3 Partävling   60 kr   

mån.    7 NS repetition 17:45    kap 7, kl 18:30     

tis.        8 Partävling   60 kr 

tors.   10 Partävling   60 kr  

sön.    13 NS repetition    Lektion 9 

mån.  14 NS repetition 17:45    kap 8, kl 18:30     

tis.      15 Partävling   60 kr 

tors.   17 Partävling   60 kr 

mån.  21 NS repetition 17:45    kap 9, kl 18:30     
tis.      22 Höstsilver, Partävling  70 kr/spelare 

tors.   24 Partävling   60 kr  

mån.  28 NS repetition 17:45    Repetition, kl 18:30     

tis.      29 Fenixserien, lagtävling  60 kr 

tors.   31 Partävling   60 kr  

 

Årsmöte, nyheter 
Björn Stålfors valde att avgå som ordförande, i stället valdes Erik Hülphers. Vi tackar Björn för det år och det 

arbete han lagt ner, samtidigt som vi hälsar Erik välkommen som ny ordförande. 

Ny ledamot i styrelsen är Lotte Ståhl, Björn Stålfors är tillbaka som ledamot och Eva-Kerstin omvaldes. Ny 

vice ordförande, Marianne Strandberg. Rolf fortsätter som kassör och undertecknad som sekreterare. Ny 

revisor i stället för Magdalena Jönsson blev Lage Engebo. Valberedningen är oförändrad bortsett från att 
Erik Hülphers lämnar sin plats och i stället invaldes Inger Larsson. 
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FenixSerien 2019-20 

Efter 2 spelade omgångar (av 9) ser tabellen ut så här: 

Placering/Lag/Lagkapten  V-O-F IMP Kvot VP 
1   Bröderna Dalthon/Tomas Persson [7539] 2-0-1 180-47 3,830 48 

2   Pendlarna/Mats Andersson [6258] 2-0-0 156-76 2,053 43 

3   Tranes/Anders Fredriksson [7605] 1-1-1 128-62 2,065 40 

4   Ebbe/Anita Brundin [26365] 1-0-2 135-146 0,925 28 

5   YBS- Kassören/Krister Jönsson [6047] 1-0-1 85-34 2,500 24 

6   MUMMA/Marianne Strandberg [91483] 0-1-2 62-109 0,569 22 
7   Zonett/Anders Berkmo [12835] 0-0-2 45-61 0,738 12 

8   Fenix/Inger Berger [85917] 0-0-3 83-186 0,446 12 

9   Lage-e-t/Lage Engebo [23509] 0-0-3 56-209 0,268 5 

10 W.O.   Befintligt lag saknas 0-0-9* 0-0  0 

  

Värdar 
Tack alla vardar för att ni så snabbt anammade den nya datummärkningen, det har fungerat perfekt. 

Ni gör alla ett fantastiskt fint arbete! 

 
Höstsilver 
Tisdagen den 22 oktober spelar vi höstsilvertävling. Startavgift 70 kr/deltagare 

 
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! 
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 

Här 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 viktigaste är inte varifrån man kommer utan vart man är på väg." 

    /Bernie Rhodes 
 

 

Hoppas vi ses på Fenixgården! 
 

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

 

 
din  kontaktperson, BK Fenix 

 

 

 

* alla W.O. matcher är redan inlagda 


