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                             Skurup 2019-12-01 

 

Hej Bridgevänner! 

 

 Är det fler än jag som tycker det känns som om tiden den bara rusar förbi! Jag tycker emellanåt 
att jag har all tid i världen på mig innan saker och ting skall vara klara, och i 
nästa sekund (känns det som) så finns det ingen tid kvar alls, måste helt 

enkelt göras just nu! 
Kommande vecka hara vi kursavslutning på måndag (då nybörjarna 

spelar med den fadder de ska ha under Faddertävlingen på torsdag. 
Under december månad har vi även KM i Mixed och Julspecial... 

 

Program 
Spelprogram för december månad på Fenixgården 
Speldag: Aktivitet/tävling:  Startavgift: (per deltagare om inte annat anges) 
mån.    2 Kursavslutning,  kl 18:30     
tis.        3 Partävling   60 kr 
tors.     5 FADDER- tävling, Par  60 kr   
tis.      10 KM i Mixed, Partävling  60 kr 
tors.   12 Partävling   60 kr 
tis.      17 JULSPECIAL, Partävling  100 kr 
tors.   19 JULSPECIAL, Partävling  100 kr 
Vi har Speluppehåll över JUL- och NYÅR eftersom våra spelkvällar är Helgdagar.  
tis.        2 jan Partävling   60 kr 
    

FenixSerien 2019-20 
Efter 4 spelade omgångar (av 9) ser tabellen ut så här: 
Placering/Lag/Lagkapten  V-O-F IMP Kvot VP 

1   Pendlarna/Mats Andersson [6258] 4-0-0 370-127 2,913 93  
2   Bröderna Dalthon/Tomas Persson [7539] 3-0-1 293-147 1,993 79 
3   Tranes/Anders Fredriksson [7605] 2-1-1 272-194 1,402 71 
4   MUMMA/Marianne Strandberg [91483] 1-2-1 188-194 0,969 59 
5   Zonett/Anders Berkmo [12835] 2-0-2 196-171 1,146 48 
6   YBS- Kassören/Krister Jönsson [6047] 1-0-3 161-198 0,813 38 
7   Ebbe/Anita Brundin [26365] 1-0-3 145-262 1,553 28 
8   Fenix/Inger Berger [85917] 0-1-3 129-245 0,527 25 
9   Lage-e-t/Lage Engebo [23509] 0-0-4 141-357 0,395 24 
10 W.O.   Befintligt lag saknas 0-0-0      0-0          0 
  

Hansaknekten 
Spelas torsdag den 9 januari, en individuell tävling, för ytterligare information, se separat inbjudan. 
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S O S 
Efterlyser fortfarande medlemmar som kan bidra med att "göra något" till vårt lilla julbord som planeras till 
Jul- Specialkvällarna 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. 
Behöver hjälp med: 
tis.  17/12:  Köttbullar samt  Ägghalvor  tors . 19/12  Inlagd Sill samt Kaka till kaffet 
Eftersom vissa av maträtterna ska serveras varma så inleder vi med att äta  och tar kaffe och kaka i halvlek. 
OBS!  
För att göra det lättare för de personer som hjälper till med maten så vill vi att du anmäler dig senast minst 
två dagar innan spelkvällen. 

 

Bingolottos Julkalender 
Jens har några kalendrar kvar, när du handlar så stöttar du också BK Fenix, hoppas fortfarande vi klarar 
samma mål som förra året dvs. 100 stycken sålda.  

 

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.  

 

Orange Speldeklaration  naturligt system 
Många nybörjare upplever det jobbigt att börja spela vid ordinarie spelkvällar på klubben och möta så 
många annorlunda bud än vad de lärt sig på kursen. 
BK Fenix har beslutat att när du möter ett par där båda spelarna har orange speldeklaration så ska du 
använda dig av ett naturligt system -  om nybörjarparet säger ifrån att ni inte behöver använda ett naturligt 
system. Speldeklaration (Nordisk Standard) finns utlagda på våra spelbord för den som behöver. 

 

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 
 

"Livet är som ett timglas, man måste vända det upp och ned lite då och då." 

    /Loesje 

 
Hoppas vi ses på Fenixgården!  Tänk på att, utan varandra är vi ingen...  
 
Önskar er alla en riktigt mysig fortsättning på 1 advent och december månad! 
 

 
din kontaktperson, BK Fenix                                                                                                                                              
 


