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                             Skurup 2021-12-03 

 

Hej Bridgevänner!  

 

Närmare än så här kan vi nästan inte komma när det gäller andra advent. 

Julen och alla dess traditioner känns bekant och lugnande på något sätt. 

Kanske beror det på att det på att jag för stunden lyckas glömma bort allt 

som bekymrar mig och oroar de flesta av oss vad gäller allt som händer och 

sker både här hemma i landet Sverige men också på så många andra platser 

runt om i världen. Det är något lugnande (och nostalgiskt) att plocka fram 

julpynt som mormor hade, sedan mamma och nu är det jag och maken som 

för traditionerna vidare tillsammans med våra barn och barnbarn. Jag föreställer mig att det är likadant 

hemma hos dig! 

 
Rädda om varandra 

Vi måste fortsätta vara rädda om oss och om varandra! 

Fortsätt med god handhygien, stanna hemma om du är förkyld eller inte mår bra. Har du träffat/umgåtts 

med någon som sedan visat sig ha Corona, så testa dig (tror det är 5.e dagen efter mötet) och förvissa dig 

om att du inte är smittad innan du kommer och spelar. Tänk på att du kan vara smittobärare och vara 

symtomfri, det gäller att få stopp på smittkedjan! 

Skulle vi få nya/ändrade rekomendationer från Fohm så rättar vi oss givetvis efter dem. 

 
Program 

Spelprogram för december månad på BK Fenix, Bridgens Hus, Aktergatan 3 
Speldag: Aktivitet/tävling:  Startavgift: (per deltagare om inte annat anges) 

mån.    6 Kursavslutning     

tis.        7 Faddertävling   50 kr  

tis.       14 Julspecial   100 kr 

tis.       21 Partävling   50 kr 

tis.       28 Partävling   50 kr 

  
Klubbmästare i Par - 2021 

Stort GRATTIS till Birgitta och Elsie Rosenlund som segrade i årets KM i Par. Tjugoett par deltog och Birgitta 

och Elsie segrade med 119 poäng och 77,55 % 2) Ulla-Maija Johannesson och Krister Jönsson med 65,5 

poäng och 65,15 % 3) Annika Flodin och Esbjörn Jonsson med 61,34 poäng och 49 %.  

 
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. 

 
Faddertävling, 7 dec 

Årets nybörjare spelar sin första ”riktiga tävling”, tillsammans med en lite mer van spelare. Alla som vill vara 

med och spela den kvällen är välkomna du anmäler dig på hemsidan som vanligt. En skillnad är att alla som 
deltager skall spela med Nordisk Standards budsystem, speldeklarationer kommer finnas på varje bord, en 

annan är att det är endast till nybörjarna som det delas ut priser. Fika ingår i spelavgiften, men tilltugg tar du 

med själv, gäller även nybörjarna! 
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Julspecial, 14 dec 

Vi har lyckats öka antalet deltagare till 42 genom att duka/placera borden lite annorlunda mot hur vi dukat 

tidigare år.  Vi inleder vi med att äta då vissa delar av julbordet skall vara varma då de serveras vi tar kaffe 

och kaka i halvlek.  

Även i år, är ni (våra medlemmar) fantastiska och ställer upp och hjälper till så att vi får något att ställa fram 

och servera på vårt julbord!  

 
Hansaknekten, 11 jan 

BK Fenix enda individuella tävling. Spelas tisdag den 11 januari, sista anmälningsdag är tisdagen den 4 

januari, bifogar inbjudan.  

Maximerat till 40 spelare, blir vi färre, så gäller fulla bord plus en deltagare till. Exempelvis 28 + 1 spelare till, 

vi kan inte vara30 eller 31, men vi kan vara 32 och 33 dvs, 32 plus en spelare till.  

Vi spelar individuellt, dvs. du byter partner varje rond. Vi spelar 24 brickor. Alla Spelar Nordisk Standard! 

Rekommenderar varmt denna tävling till våra nya medlemmar och våra ”nykläckta bridgespelare”! Ett bra sätt 

att lära känna "de gamla rävarna"! 

 
Fortsättningskurs(er) 2022 

Planering av vårens fortsättningskurs/kurser pågår för fullt. Planerar efter önskemål en fortsättningskurs i 

”Spela Bridge 2” och en där vi tar upp lite mer avancerade bud som exembelvis 2-färgs visande inkliv – 

Mikael och Böös, 2 Ruter Multi, trumfstödvisande bud - Stenbergs 2 NT och Splinter, Essfråga RKCB och 

Splinter, mer överföring efter NT-öppningar, kom gärna med förslag/önskemål. Ingenting är bestämt ännu.                     

Vill gärna höra vilket tillfälle som skulle passa dig bäst måndagar start17:15/17:30  eller torsdagar kl. 

13:00/13:30. Ju tidigare du hör av dig till mig och berättar vad du skulle vilja ha, ju böttre. 

 

FenixSerien 

Efter omgång 2 (av 5) ser tabellen ut så här: 

Div. 1 

Placering/Lag/Lagkapten  V-O-F IMP Kvot VP 

1  Backtee/lars Jeppsson [449] 2-0-0 212-52 4,077 36,53 

2  Bröderna Dalthon/ T Persson [7539] 2-0-0 197-114 1,728 33,56 

3  Pendlarna/Mats Andersson [6258] 1-1-0 171-81 2,111 27,24  

4  YBS/Elsie Rosenlund [6220]  0-1-1 124-165 0,752 14,57 

5  Tjuv & Polis/U-M Johannesson [35171] 0-0-2 96-163 0,589 8,10 

6  Fenix/Inger Berger [85917] 0-0-2 27-252 0,107 0,00 

Div. 2 

Placering/Lag/Lagkapten  V-O-F IMP Kvot VP 

1   FABBE:s/Anita Brundin [26365] 1-1-0 179-106 1,689 30,43 

2   PÅMA/Åke Persson [36143] 1-1-0 138-79 1,747 27,73 

3   Per & töserna/Per Andersson [44058] 1-1-0 137-101 1,356 26,86  

4   HBKÅ/Anna-Maj Lundberg [25851] 1-0-1 172-124 1,387 20,92 

5   MUMMA/Marianne Strandberg [91483] 0-1-1 112-147 0,762 13,35 

6   Lomaco & tomaten/C Andersson [67727] 0-0-2 81-262 0,309 0,71 

 

Fenixserien rond 3 (27 jan) möts: 

Div. 1: Backtee – Bröderna Dalthon, Fenix – YBS samt Pendlarna och Tjuv & Polis 

Div. 2: FABBE:s – Per & töserna, Lomaco & tomaten – PÅMA samt HBKÅ – Mumma 
 

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 
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Upprepar mig, då det inte kan sägas för många gånger, vi måste fortsätta vara rädda om oss och om 

varandra! 

Tillsammans är vi starka! 

 

Till nybörjarna som nu ska börja använda sig av sina nya kunskaper och få dem att sitta, ”det finns bara ett 

sätt att bli en bättre bridgespelare och det är att spela, spela, spela …” 

 
Månadens citat  

”Jag kan själv, bara jag får lite hjälp.” 
// Loesje, Holland 

 
 
 

 
din kontaktperson, BK Fenix 


