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                             Skurup 2021-05-22 

 

Hej Bridgevänner!  
 
 

Om ni visste vad jag saknar Er! Längtar tills vi kan ses igen! Efterlängtad är även lite 
sommarvärme… 
Hoppas allt är bra med er, att ni fortfarande är pigga på och förhoppningsvis längtar till 
att få börja spela bridge igen, om ni inte redan börjat! 
Jag tillhör dom som längtar tillbaka, men inte kan börja riktigt ännu.  
För att du ska få börja spela igen, så vill BK Fenix att det ska ha gått tre veckor sedan du 
fick din första vaccination mot Covid-19.  Naturligtvis så gäller även här att, känner du dig 
inte frisk, är förkyld eller har magbesvär så ska du stanna hemma! 

För Er som har glömt bort hur jag ser ut bifogar jag ett alldeles nytaget kort (med min mobilkamera) tycker 
ni att jag ser trött ut, så beror det på att jag som vanligt har svårt att komma i säng i rimlig tid.  Inte blir det 
lättare når det är svinkallt ute och jag piggnar till under kvällsrundan med Jack (hunden). Innan spelet för 
min del drar igång bär det av till Karlstad och sonens bröllop den 29 maj! Det blir ett mycket litet bröllop 
med endast den närmaste familjen.  
  Välkommen till BK Fenix, säger vi till Andrea Löfgren. Vi hoppas du ska känna dig välkommen och att du 
skall trivas med oss och med vår fina gemenskap.  
 
Lämnat oss 
Vår medlem Anna-Lena Vikner, en flitig och duktig bridgespelare har avlidit. Skickar tankar och deltagande i 
sorgen till familjen. 
 Anna-Lena, du fattas oss! 
 
Välkommen Tisdagseftermiddagar, spelträning för mindre rutinerade 
OBS! Från och med den 8 juni 
Vi spelar kl. 13:30 i Bridgens Hus, Aktergatan 3, 271 53 Ystad.  
Vi spelar mellan 18–24 brickor. Du har nu i början möjlighet att fråga under spelets gång samt att eventuellt 
diskutera brickorna efter att de spelats vid bordet.  
Du anmäler dig till Jens Jensens mobil: 073-314 48 20 eller jens.jensen@bkfenix.se  
Anmälan skall vara gjord senast dagen innan! Maximerat till 13 par, först till kvarnsprincipen gäller. 
Startavgift de tillfällen vi har ”hjälpare” 40 kr, övriga 50 kr. Vi bjuder på kaffe, du tar själv med förtäring. 
 
Tisdagsspel 
Gruppen som spelar kl. 14:30, fortsätter med det t.o.m. 1 juni, därefter kl. !8:30 i Bridgens Hus, Aktergatan 
3, 271 53 Ystad. Startavgift 50 kr. 
Du anmäler dig till Jens Jensens mobil: 073-314 48 20 eller allra helst så anmäler du dig direkt på nätet. 
Anmälan skall vara gjord senast dagen innan! Maximerad till 13 par per speltillfälle, först till 
kvarnsprincipen gäller. Vi bjuder på kaffe, du tar själv med förtäring. 
 
Ruterutbildning 
Vi gör ett nytt försök med Ruterutbildning, även denna gång är det Marianne som kommer att hålla den. Vi 
behöver fler som kan sköta datorn vid våra spelkvällar. Datum för utbildningen är ännu inte bestämt, är du 
intresserad så kontakta mig på mobil: 073-140 10 53 eller anita.skurup@gmail.com 
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Nybörjarkurs 
Jag planerar för fullt för nybörjarkurs nu till hösten, vet ni någon som kan tänkas vara intresserad så be dem 
kontakta mig. Broschyrer och program kommer att finnas i lokalen så snart program och spelstart är spikat. 
Räknar även denna gång med Er hjälp att sätta upp informationen på diverse platser när de är klara för 
utdelning. 
Är du intresserad av att vara medhjälpare så kontakta mig på mobil: 073-140 10 53 eller 
anita.skurup@gmail.com 
 
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 
”En av hemligheterna med livet är att kunna förvandla stötestenar till stenar att kliva på”. 
        // J.P  
   
 

Saknar Er!  
Hoppas få se Er vid bridgebordet snart. 
 
Tänk på att, tillsammans är vi starkare… 
 
 

 
din kontaktperson, BK Fenix 


