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Skurup 2022-07-31 

 

Hej Bridgevänner!  

 

I förra månadsbladet antog jag att sommar, sommar och sol, det är val vad 

de flesta av oss vill ha?! Vad jag inte tog upp var att badtemperaturen 

borde ligga omkring 20° C, inte som nu strax över elva!  

Önskan om att det borde regna nattetid har i alla fall till stor del stämt in.  

En ny önskan är att vi ska få minst tre par till som anmäler sig till 

Silverfågeln detta för att tävlingen skall bli av. 

 

Inget sommaruppehåll med bridgespelandet på BK Fenix, vi spelar som vanligt hela sommaren.  

Program 

Spelprogram för augusti månad, på BK Fenix, Bridgens Hus, Aktergatan 3 

Speldag: Aktivitet/tävling: Startavgift: (per deltagare om 

inte annat anges) 

tis.       2 Partävling 50 kr 

tis.       9 Partävling 50 kr 

tis.       16 Partävling 50 kr 

sön.     21 Öppet Hus, Informations- och –prova på 

kväll angående Nybörjarkurs17:30 

 

tis.       23 Partävling 50 kr 

sön.     28 Silverfågeln spelstart 9:30 300 kr 

Mån    29 Nybörjarkurs, NS lekt 1, 18:30  

tis.       30 Partävling 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 

också till Jens på mobil: 073-314 48 20 eller allra helst så anmäler du dig direkt på nätet. 

Vi bjuder på kaffe, du tar själv med förtäring.                   
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Silverfågeln 2022 

28 augusti spelar vi Silverfågeln, startavgift 300 kr/deltagare, då ingår morgonfika, lunch inkl. 

måltidsdryck, för- och eftermiddagskaffe samt fika hela dagen. Tävlingen är maximerad till 30 par, 

minimum 20 par. Inbjudan kommer att skickas ut samt att sättas upp på anslagstavlan. Du kan 

anmäla dig direkt på vår hemsida eller kontakta mig på 073-140 10 53. 

Efterlyser 

Jag skulle behöva en eller två medhjälpare söndag den 28/8 i köket under Silverfågeln. Helst en 

person från kl. 8.00 och till tävlingen är slutförd ca 17.30. Är du intresserad så hör av dig till mig 

snarast! 

Fenixserien 2022–23 

22 september spelar vi första ronden. Precis som tidigare spelar vi fjärde torsdagen i månaden, 

inget spel i december, vi spelar finalomgång i maj månad. 

OBS! Har lagledarna i respektive lag inte avanmält laget, så räknar vi per automatik med att ni ska 

vara med även säsong 2022–23. 

Nybörjarkurs 

Det blir en nybörjarkurs till hösten! Vet du någon som är intresserad, ge mig kontaktuppgifter eller 

be dem kontakta mig. 

NYTT: På klubben finns papper att dela ut till någon som kan vara intresserad. Likaså finns Affischer 

i A4 format att sätta upp på annonstavlor eller liknande.  

Första kurstillfälle är den 29 augusti kl. 18.30 (dagen efter Silverfågeln). 

Introduktion- och ”prova på”-kväll har vi söndag den 21 augusti. 

Är du intresserad av att vara medhjälpare så hör av dig till mig. 

Eftermiddagsspel torsdag em? 

Jag önskar få reda på om det finns intresse av att spela på torsdagseftermiddag i första hand riktas 

denna fråga till nybörjare och/eller mindre rutinerade spelare. Vi riktar oss framför allt till dig med 

mindre spelvana, vår målsättning är att du ska få ökad spelkunskap och känna dig tryggare vid 

spelbordet. 

Medlemsavgift 2022–2023 

Om du inte redan har betalat in/lagt in din medlemsavgift är det tid att göra det nu, skall vara 

betald den 31 augusti. 

Årsmöte 

Datum för årsmöte är 27 sept.-22 kl. 17:30. 

Motioner som skall behandlas på årsmötet skall ha inkommit till styrelsen senast 31 aug.  
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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:  

”Att leva är inte nog; solsken, frihet och en liten blomma måste man ha,.” 

// H. C. Andersen 

 

Din kontaktperson, BK Fenix 


