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Skurup 2022-07-03 

 

Hej Bridgevänner!  

 

Sommar, sommar och sol, det är val vad de flesta av oss vill ha?!  

I lagom mängd/temperatur och om det ska vara perfekt, så kan det 

regna nattetid… 

 

Inget sommaruppehåll med bridgespelandet på BK Fenix, vi spelar 

som vanligt hela sommaren.  

 

Nu på lördag arrangerar vi Sommarkransen, under förutsättning att 

speldeltagandet blir minst 20 stycken  

 

Vill påminna om vikten att titta i motståndarnas speldeklaration innan ni påbörjar spelet vid bordet. 

Motståndarnas öppningsbud kan betyda något helt annat än vad det gör för dig och din partner. 

Fick höra för lite sedan att man mött ett par med ett konstigt öppningsbud, som man inte stött på 

förut.  

Sätter upp Alerteringsregler på anslagstavla, kanske någon är intresserad.  

Med tanke på Silverfågeln, fick frågan vad 7 prickar innebar – sätter även upp dokument rörande 

Pricksystemet. 

Program 

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

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

inte annat anges) 

tis.       5 Partävling 50 kr 

lör.     9 Sommarkransen, individuell tävling 60 kr 

tis.       12 Partävling 50 kr 

tis.       19 Partävling 50 kr 

tis.       26 Partävling 50 kr 
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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.                   

Sommarkransen 

Som det ser ut nu, fattas vi minst sex deltagare för att tävlingen skall bli av!  

Senast torsdag kl. 17 vill vi ha din anmälan! 

Som nämnts tidigare, så arrangerar vi Sommarkransen den 9 juli. Spelstart kl. 13:30, startavgift 60 

kr/spelare. Vi börjar inte äta/grilla förrän tävlingen är färdigspelad. Vill din livspartner vara med och 

grilla tillsammans med oss, så går det också bra. Det kan ju vara kul för partnern att se vilka 

personer du umgås med vid bridgeborden. Glöm bara inte att berätta för mig om du tar med 

någon, vi vill ju att maten ska räcka till alla. Givetvis gäller det även för din livspartner att ta med 

något att grilla samt dryck, övrigt bjuder klubben på. 

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 18 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. 

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. 

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. 

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.  



3 
 

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:  

”Det finns mer i livet än att öka farten.” 

// Mahatma Gandhi 

 

Din kontaktperson, BK Fenix 


