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                             Skurup 2019-12-30 

 

Hej Bridgevänner! 

  

 
Önskar Er Alla Ett Gott Slut på 2019! 

Hoppas ni haft en fin jul med familj och vänner samt att ni får en 

trevlig Nyårsafton!  

 

Nu har vi snart ett 2020 som vi precis som tidigare år kan fylla med 

hur mycket bridge som helst. Likaså aatt få möta gamla som nya 

vänner vid spelbordet. Att hjälpas åt med att få nybörjarna från 
höstens kurs att inte bara spela på måndagarna, utan även komma 

igång med att spela på våra ordinarie spelkvällar.  

 

Program 

Spelprogram för januari månad på Fenixgården 

 

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

tors.     2 Partävling   60 kr    

tis.        7 Partävling   60 kr  

tors.     9 Hansaknekten, individuell tävling 100 kr    

mån.  13 Partävling, spel för mindre rutinerade 50 kr 

tis.      14 Partävling   60 kr  
tors.   16 Partävling   60 kr 

mån.  20 Partävling, spel för mindre rutinerade 50 kr 

tis.      21 Partävling   60 kr 

tors.   23 Partävling   60 kr 

mån.  27 Partävling, spel för mindre rutinerade 50 kr 

tis.      28 Fenix Serien, lagtävling  60 kr/spelare 

tors.   30 Partävling   60 kr 

 

Tack! 
Precis som tidigare år så riktar styrelsen ett stort tack till de medlemmar som bidrog till att vi kunde 

genomföra vår Jul-Special, utan er hade vi inte haft det fina julbord som vi hade! Känn Er Speciella, utan Er 
hade det inte blivit vad det blev. 

 Tack! 

 

Hansaknekten 
Hansaknekten spelar vi en vanlig torsdag, du anmäler dig till Jens som vanligt, men observera att du bör ha 

anmält dig innan kl 14 den 6 januari. Startavgift 100 kr, vi äter räksmörgås i halvlek och har vinflaskor som 

priser. Vi spelar individuellt, dvs. du byter partner varje rond. Vi spelar 24 brickor. Alla Spelar Nordisk 

Standard! Rekommenderar varmt denna tävling till våra nya medlemmar! Ett bra sätt att lära känna "de 

gamla rävarna"! 
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FenixSerien 

Efter att ha haft uppehåll i december månad kör vi nu igång igen. 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 

 

Allemansträffen 
Finalen i Allemansträffen spelas i Malmö den 31 mars och som vanligt spelas 48 brickor. Skriv in dagen i din 

agenda redan nu, mer detaljerad information får du i senare brev.  

När kvaltävling till Allemansträffen ska spelas på BK Fenix är inte beslutat ännu. 

 

Måndagar 
Den 13 januari kl 18:30, startar vårt måndagsspel under ledning av Jens Jensen, var på plats senast 18:15 

om möjligt. Startavgift 50 kr.  
Måndagar riktar vi oss i första hand till våra nybörjare och mindre rutinerade spelare och endast naturliga 

öppningsbud är tillåtna. Känner du dig ringrostig och osäker, kanske har du inte spelat på ett tag, då är 

detta en utmärkt chans till att komma igång igen! Vi inleder med 18 brickor, för att under resans gång 

bygga på antalet spelbrickor i takt med att nybörjarna blir allt snabbare i sin budgivning och spelföring. Jens 

kommer även dessa kvällar att ha kortare repetitioner. Du anmäler dig och din partner, helst innan kl. 14, 

till Jens Jensen mobil: 073-314 48 20 eller jens.jensen@bkfenix.se  

OBS!  

Använd dig inte av e-post vid anmälan samma dag! 

Har du en stående anmälan så glöm inte att meddela Jens när du inte kommer! 

 

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. 

 

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 
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Månadens citat 
"En droppe droppad i livets älv 

har ingen kraft att flyta själv 

Det ställs ett krav på varenda droppe: 

Hjälp till att hålla de andra oppe!" 

 /Tage Danielsson 

    
 

 

 

Med hopp om att vi ses på Fenixgården! 

 

 

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

 

 

 
din kontaktperson, BK Fenix 


