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Pandemin rasar vidare, spel på klubben är uteslutet åtminstone fram till mitten av januari. 

Men vi kan spela på internetsidan BridgeBaseOnline ! Spel på BBO är inte alls svårt, en dator eller en 

padda med internetuppkoppling är vad som behövs. Sedan kan det behövas en guidning per telefon, 

maila info@bkbjorken.com så ringer vi upp. Eller ring själv till någon av dessa: Henry F 070-590 64 90, 

Åsa Jonsson 070-359 86 49, Hasse G 070-366 60 54 eller Anncharlotte 070-559 43 44. 

Måndag 23 nov kl 18.30 Partävling på BBO 
Vi spelar en ”Corona-serie”, varje måndag tom 11 januari. Avgift per spelare och kväll till BBO 1 

dollar. Avgift till BK Björken 50 kr per spelare swishnr 123 5099 361, alternativt kan du swisha 300 kr 

till första måndagen och sedan spela fritt fram till 11 jan. Bronspoäng delas ut.  

Priser till de 3 bästa i Corona-serien över 8 måndagar. Anmälan till tävling kan göras direkt på BBO 

före tävlingen om vi tidigare har fått besked om ditt användarnamn på BBO. 

 

Torsdag 26 nov kl 18:30 Fyrmannaliga med silverpoäng 

Samma upplägg som på klubben med divisionsspel och upp & nedflyttning efter tre torsdagar. Inget 

spel varken julafton eller nyårsafton men vi hinner två omgångar med sista speldag 14 januari. 

Därefter överblickar vi corona-läget. Ingen avgift till BBO. Avgift till Björken 50 kr per spelare och 

match, swishnr 123 5099 361. Utöver silverpoäng inga priser förutom evig ära & berömmelse.  

Anmäl lag genom att maila till info@bkbjorken.com senast ons 26 nov kl 10.  Ange lagnamn, 

kaptenens namn & mobilnr samt namn och BBO användarnamn på lagets medlemmar. 

 

Årskort gäller inte för BBO-spelet, de kommer att förlängas. Frikort gäller inte heller om 

arbetsuppgifterna inte behöver utföras.  

Alla som är medlem i en bridgeklubb kan delta i Björkens BBO-spel. 

 

Styrelsen hoppas på god uppslutning och trivsamt spel ! 
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