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                             Skurup 2021-09-30 

 

Hej Bridgevänner!  
Allt är inte guld som glimmar - sägs det ju, men nog känns det så när man hittar 
dessa härligt gullysande, fantastiskt goda, efterlängtade kantareller. Själv hittar 
jag aldrig trattkantareller eller  röd- eller svart trumpetsvamp. Skam den som ger 
sig, får ge mig ut minst en gång till denna säsongen. 

Vi måste fortsätta vara rädda om oss och om varandra, så fortsätt 
med god handhygien, stanna hemma om du är förkyld eller inte mår bra. 

 
Välkomna 
 Välkomna till BK Fenix säger vi till: Håkan Nilsson, Ingegerd Winqvist, Roland Ekman samt Marguerite och 
Per-Olof Treijner. Vi hoppas ni känner er välkomna och skall trivas med oss och med vår fina gemenskap.  
 
Årsmöte 
Erik fick förtroendet att leda klubben ytterligare ett år, tillsammans med Ulla-Maija som vice ordförande, 
Jens - ny kassör, undertecknad som sekreterare samt ledamöterna Björn Stålfors, Anders Åkesson och 
Conny Andersson. 
 
Hjälp! 
Vi efterlyser värdar till våra speltillfällen. Vi behöver hjälp med att koka kaffe/te, duka fram muggar och 
övriga tillbehör samt att ta emot betalning och ta hand om kassarapporten. Är du intresserad och kan tänka 
dig att ställa upp, så kontaktar du Jens på mobil: 073-314 48 20.  
 
Program 
Spelprogram för oktober månad på BK Fenix, Bridgens Hus, Aktergatan 3 
Speldag: Aktivitet/tävling:  Startavgift: (per deltagare om inte annat anges) 
mån.    4 NS repetition 17:45    Lektion 7, kl. 18:30     
tis.        5 Partävling   50 kr  
mån.   11 NS repetition 17:45    Lektion 8, kl. 18:30     
tis.       12 Partävling   50 kr 
tors.    14 Partävling 14:00  50 kr 
sön.     17 NS repetition    Lektion 9 kl. 12:00 – 17:00 
mån.   18 NS repetition 17:45    Lektion 10, kl.18:30     
tis.       19 Partävling   50 kr 
tors.    21 Partävling 14:00  50 kr 
mån.   25 NS repetition 17:45    Lektion 11, kl.18:30     
tis.       26 Partävling kl. 18:30  50 kr 
tors.    28 Partävling 14:00  50 kr 

Fenixserien, lagtävling  60 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. 
Vi bjuder på kaffe, du tar själv med förtäring. 
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Torsdagar 
Spelstart 14:00, du bör vara på plats redan 13:45 
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. 
Vi bjuder på kaffe, du tar själv med förtäring. 
 
Fenix-Serien 
Nu kör vi snart igång, nämligen den 28 oktober kl. 18:30  
Nytt för i år är att vi har två divisioner. 
Vi har lediga platser, så du kan fortfarande anmäla ett lag, laget ska bestå av fyra deltagare. 
Vi har en vikariepool, så kan inte laget få ihop en egen vikarie, kan vi kanske hjälpa till. 
 
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 
”Den som aldrig har gjort något misstag, har aldrig provat något nytt.” 
                    // Albert Einstein  

   
 

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

 
din kontaktperson, BK Fenix 


