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                             Skurup 2021-09-04 

 

Hej Bridgevänner!  
Som ni kanske förstår av bilden så är vi igång med höstens nybörjarkurs. Känns skönt att vi 
kommit igång. Alltid lika spännande att få vara bland de första att få lära känna en hel grupp 
nya personer.  
 Välkomna till BK Fenix säger vi till: Bengt Persson, Britt-Marie Liljeholmen, Jan-Erik 
Andersson, Bertil Hofwander, Lena Sjöstedt, Moa Erlandsson, Andrea Löfgren, Monica och 

Göran Sjunnesson, Jan Andersson (Tomelilla), Ingalill och Christer Andersson, Lars-Erik och Bengt-Åke Strid, 
Lilleba Nilsson, Gun-Helen Linde Hansson samt Ingrid Svefors. Vi hoppas ni känner er välkomna och skall 
trivas med oss och med vår fina gemenskap.  
Eftersom våra bordskryss är nu borttagna, vill vi påminna om:  tänk på avstånd, god handhygien, stanna 
hemma om du är förkyld eller inte mår bra. 
 
Program 
Spelprogram för september månad på BK Fenix, Bridgens Hus, Aktergatan 3 
Speldag: Aktivitet/tävling:  Startavgift: (per deltagare om inte annat anges) 
mån.    6 NS repetition 17:45    Lektion 2, kl. 18:30     
tis.        7 Partävling   50 kr  
mån.   13 NS repetition 17:45    Lektion 3, kl. 18:30     
tis.       14 Simultantävling, Partävling  60 kr 
mån.   20 NS repetition 17:45    Lektion 4, kl.18:30     
tis.       21 Partävling   50 kr 
lör.      25 Golf- och Bridgetävling kl. 09:00 – 19:30 
sön.     26 NS repetition    Lektion 5 kl. 12:00 – 17:00 
mån.   27 NS repetition 17:45    Lektion 6, kl.18:30     
tis.       28 Årsmöte kl. 17:30 och Partävling kl. 18:30 50 kr 
  
Tisdagar 
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  
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 25 par per speltillfälle, först till 
kvarnsprincipen gäller. Vi bjuder på kaffe, du tar själv med förtäring. 
 
Fenix-Serien 
Vi återupptar vår Fenix-Serie igen, vi startar 28 oktober (sista torsdagen i månaden). 
Nytt för i år är att vi satsar på två divisioner och vår förhoppning är att få ihop åtta lag/division. Vi skulle 
uppskatta och tycka det vore trevligt om vi kunde få ihop några fler lag från Fenix nu när vi satsar på två 
divisioner. Så bilda ett fyrmannalag, gärna någon reserv också och anmäl er! 
Fenix-Serien är maximerad till 8 lag/division, först till kvarn gäller! 
Du anmäler ditt lag till Ulla-Maija: Ullamaija.johannesson@gmail.com. 
Har ni aldrig spelat tidigare, men som kanske skulle vara intresserade av lagspel och vill prova på, så kan jag 
tänka mig att vi spelar och tränar en tisdags eller söndag eftermiddag. Då får du träna på att bland annat 
föra protokoll och få en liten inblick i hur lagspel går till. 
Vill ni ”prova på”, en eftermiddag, så hör av er till mig, 073-140 10 53 eller anita.skurup@gmail.com 
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Nybörjarkurs 
Kursen startade den 30 augusti, men vet du någon som skulle vara intresserad, så går det fortfarande att 
hoppa in!  
 
Ruterutbildning 
Kommer att äga rum, men vi startar först när Marianne känner att hon kan och orkar leda den med tanke 
på hennes nyss genomgångna knäoperation. Vi är väldigt sårbara vad gäller ”kunniga att sköta datorn” och 
TL (tävlingsledare) under våra spelkvällar. Är du intresserad 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 
”Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid.” 
     // Winston Churchill  
   
 

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

 
din kontaktperson, BK Fenix 


