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                             Skurup 2020-08-14 

 

Hej Bridgevänner! 
  
 

                                                                                                                                                      
Önskar Er alla en fortsatt fin avslutning på årets sommar. Nu 
ska vi ju haft en vecka med strålande sol, det är vi inte 
bortskämda med i dessa Coronatider (känns det som i alla 
fall), tror vi får några fina dagar ytterligare. 
Hoppas att ni alla mår bra. 
Fortsätt att: vara rädda om Er, hålla fysiskt avstånd och en 
god handhygien. 
Fortsätt hålla kontakten med varandra även om ni inte kan 
träffas fysiskt, visa att ni finns till för varandra och att ni       

tänker på era vänner även om ni inte kan träffas för tillfället! 
Vänner ska man vara rädd om! 
—Välkomna säger jag till Ingrid Törnqvist, Tina Johansson Günther samt Anne Hellström som är nya 
medlemmar i BK Fenix. Vi hoppas ni ska trivas i vår klubb. 
 
BK Fenix är nu igång med tisdagsspel för, 70 + 
Vi spelar i Bridgens Hus, Aktergatan 3, 271 53 Ystad. 
De som får spela på tisdagarna är spelare som är 70+, som lever efter Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer, inte spelar på någon annan klubb eller vid andra spelkvällar på Aktergatan. 
Du anmäler dig till Jens Jensens mobil: 073-314 48 20 eller jens.jensen@bkfenix.se  
OBS!  
Anmälan skall vara gjord senast dagen innan! Endast 24 spelare per spelkväll, först till kvarnsprincipen 
gäller. 
 
”Underåriga spelare” 
Tillhör du den grupp Fenixspelare som inte är 70+, så har du möjlighet att spela hos YBS måndagar eller 
torsdagar, även där gäller max 12 par och först till kvarnprincipen. 
 
Årsmöte 
Önskar påminna om att vi har årsmöte den 29 september kl. 18. Har du inte redan skrivit in det i din agenda 
så gör det nu! Eventuella motioner till mötet skall vara inlämnade/inskickade senast den 31 augusti. 
 
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 bättre att fråga och verka okunnig, än att inte fråga och förbli det!" 
    //kinesiskt ordspråk 
   
 



2 
 
Saknar Er! Vi ses vid bridgebordet när det är lite ”ljusare tider”! 
 
Tänk på att, utan varandra är vi ingen...  
 
 

 
din kontaktperson, BK Fenix 


