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Skurup 2020-09-06

Hej Bridgevänner!
Nu verkar det som om hösten är på väg med stormsteg. Ett tecken på att sommaren
går mot sitt slut är ju den idag avslutade finnkampen som ägde rum i Tammerfors
under lite annorlunda former än normalt. För er som inte följt utsändningen kan jag
meddela att Sverige vann både på på herr och damsidan även om marginalen för
herrarna var liten.
Nu har vi varit igång med vårt 70+ spel på tisdagskvällarna en tid, på tisdag blir det
åttonde gången. Efter önskemål från deltagarna i ”70+ gruppen” så flyttas spelet till
klockan 14, fortfarande på tisdagar.
Information angående övriga ändringar vad gäller spelandet på BK Fenix hittar du nedan.

Måndagar, träningsspel för mindre rutinerade

Vi spelar kl. 13:00 i Bridgens Hus, Aktergatan 3, 271 53 Ystad.
De som får träningsspela på måndagarna är spelare som lever efter Folkhälsomyndighetens
rekommendationer för 70+, 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! Maximerad till 24 spelare per speltillfälle, först till
kvarnsprincipen gäller.

Tisdagsspel för, 70+

Vi spelar kl. 14:00 i Bridgens Hus, Aktergatan 3, 271 53 Ystad.
De som får spela på tisdagarna kl. 14 är spelare som lever efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer
för 70+, 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
Anmälan skall vara gjord senast dagen innan! Maximerad till 24 spelare per speltillfälle, först till
kvarnsprincipen gäller.

NYHET - Tisdagsspel för, 70-

Vi spelar kl. 18:30 i Bridgens Hus, Aktergatan 3, 271 53 Ystad.
De som får spela på tisdagskvällarna är spelare som inte platsar i spelgruppen (70+) dvs. inte lever efter
Folkhälsomyndighetens rekommendationer för 70+ eller tillhör någon riskgrupp.
Du anmäler dig till Jens Jensens mobil: 073-314 48 20 eller jens.jensen@bkfenix.se
OBS!
Anmälan skall vara gjord senast dagen innan! Maximerad till 24 spelare per speltillfälle, först till
kvarnsprincipen gäller.
Tillhör du denna grupp så har du även möjlighet att spela hos YBS måndagar eller torsdagar, även där gäller
max 12 par och först till kvarnprincipen.

ÅRSMÖTE – UTOMHUS – föranmäl ditt deltagande

Styrelsen har tagit beslutet att årets styrelsemöte pga. covid-19 skall hållas utomhus, detta för att alla som
önska vara med skall ges möjlighet att deltaga. Årsmötet äger rum den 29 september kl. 18. Har du inte
skrivit in det i din agenda så gör det nu!
OBS! Glöm inte anmäla till Jens om du ska deltaga, gäller även om du skall spela den kvällen!
Notera att det är separat anmälan till årsmötet!
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Medlemsavgift

Har du inte redan betalat din medlemsavgift för 2020–2021 så är det hög tid att göra det nu. Du betalar till
BG 373–3482 medlemsavgiften är 420 kronor. Kom ihåg att ange ditt namn och MID-nummer i
meddelanderutan. Utan MID-nummer kan inte din betalning registreras.

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
”Blommor är vilsamma att betrakta. De har varken känslor eller konflikter”.
// Sigmund Freud
Saknar Er!
Vi ses vid bridgebordet när det är lite ”ljusare tider”!
Tänk på att, utan varandra är vi ingen...

din kontaktperson, BK Fenix

