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                             Skurup 2019-10-31 

 

Hej Bridgevänner! 

 

Kan inte låta bli att dela med mig ett foto av den här lille parveln som flyttar in hos maken 

och mig om en vecka lite drygt. Jämfört med Käff, vår tidigare hund, är den här i 

miniformat. Inbillar mig att det ska räcka med lite kortare promenader på några km åt 

gången istället för 10 km gånger flera. Lär ju vara lite mindre i maten också... 

Undrar vad mina igelkottar kommer att säga när de dyker upp framemot sommaren, får 

hoppas de inte överger mig helt.  

Natten till igår var det kallt, vinterdäcken åker på idag!   
Deltagarna i nybörjarkursen har nu kommit fram till starka- respektive svaga 

öppningsbud. På måndag börjar vi med 2♣-öppningar, alltid lika spännande. 

 
Program 
Spelprogram för november månad på Fenixgården 

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

mån.    4 NS repetition 17:45    kap 10, kl 18:30     

tis.        5 Partävling   60 kr 

tors.     7 Partävling   60 kr   

mån.  11 NS repetition 17:45    kap 11, kl 18:30     

tis.      12 Partävling   60 kr 

tors.   14 Simultantävling, partävling  60 kr 

sön.    17 NS repetition    Lektion 15 

mån.  18 NS repetition 17:45    kap 12, kl 18:30     

tis.      19 Partävling   60 kr 

tors.   21 Partävling   60 kr 

mån.  25 NS repetition    Lektion 17 

tis.      26 Fenixserien, lagtävling  60 kr 

tors.   28 Partävling   60 kr  

 
FenixSerien 2019-20 

Efter 3 spelade omgångar (av 9) ser tabellen ut så här: 

Placering/Lag/Lagkapten  V-O-F IMP Kvot VP 
1   Pendlarna/Mats Andersson [6258] 3-0-0 254-117 2,171 68 

2   Tranes/Anders Fredriksson [7605] 2-1-0 209-108 1,935 61 

3   Bröderna Dalthon/Tomas Persson [7539] 2-0-1 227-112 2,027 60 

4   MUMMA/Marianne Strandberg [91483] 0-2-1 121-155 0,781 39 

5   Zonett/Anders Berkmo [12835] 1-0-2 110-108 1,019 30 

6   YBS- Kassören/Krister Jönsson [6047] 1-0-2 126-132 0,955 29 

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

8   Fenix/Inger Berger [85917] 0-1-2 129-245 0,527 25 

9   Lage-e-t/Lage Engebo [23509] 0-0-3 102-290 0,352 14 

10 W.O.   Befintligt lag saknas 0-0-0   0 
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Silverfågeln 
Styrelsen har beslutat göra ett nytt försök med Silverfågeln, vi spelar den sön. 1/12. För att vi ska få 

tillräckligt många par, så behövs det att våra egna spelare också anmäler sig till tävlingen. Vi hoppas på ert 

stöd, så gå in på vår hemsida och anmäl er alternativt kontakta mig så lägger jag in er anmälan. Bifogar 

inbjudan. 

 
HJÄLP! 
Efterlyser medlemmar som kan ha hand om marktjänsten under Silverfågeln den 1 december, servera fika, 

koka kaffe under dagen och se till att  våra gäster trivs. 

Efterlyser också medlemmar som kan bidra med att "göra något" till vårt lilla julbord som planeras till 

Julspecialkvällarna 17 och 19 december. Kan du tänka dig att vara med så kontakta mig, så planerar vi/ni 

tillsammans för respektive kväll.  

Du kan fånga in mig på klubben eller ringa mig på 073-140 10 53. 

Eftersom vissa av maträtterna ska serveras varma så inleder vi med att äta  och tar kaffe och kaka i halvlek. 

 
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.  

 
Bingolottos Julkalender 
Från och med idag, har jag med mig kalendrar som går bra att köpa. När du handlar så stöttar du också BK 

Fenix. Hoppas vi klarar samma mål som förra året dvs. 100 stycken sålda.  

 
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 är en stor fördel att tidigt begå de misstag man kan lära något av." 

   /Winston Churchill 

 

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

 

                                                              Önskar Er Alla 
                                                                   En Riktigt Mysig 
                                                                      Allahelgonahelg 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                      ////AnitaAnitaAnitaAnita 
 


