
 
Indlæg til Klub Nyt 

Nyt fra Tune IF Bridge oktober 2018 

 
Tune IF Bridge: 

Alle steder er der bevægelser, således også her i Tune IF Bridge. 

Har med sorg måttet sige farvel her i september måned til én af vore meget 

afholdte spillere, som havde været syg gennem længere tid. Han vil være savnet. 

På begynderholdet har vi fået et nyt medlem, så vi bibeholder vort medlemstal 

på 50 medlemmer. 

 

Fantastiske fællesskaber: 

Tune IF vandt igen, denne gang over landets 8 regioner. Et stort tillykke. 

En flot sejr, en stor ære og hertil kom et større pengebeløb, som jo altid luner. 

Som Pauli svarede på spørgsmålet om hvorfor: ” fordi vi er Tune”- 

Et fællesskab som dette, bygges ikke op på én dag. Det tager år. Det er udbygget 

gennem tid med en sammenhængskraft, som kan dannes, når der er højt til 

loftet og hvor der er positiv dialog, hvor alle synspunkter frit kan komme til 

orde. Den sammenhængskraft skal vi værne om. 

Det er formanden, der er bygherren.  

 

Bridgeskolen: 

Den sidste søndag i oktober havde vi igen bridgeskole.  

Underviser var vores dygtige spiller, Poul Larsen. 

Mange var mødt op for at høre om ”negative doblinger”. 

Et spændende emne, som vi kan få stor brug for, hvor vi ellers ville være stoppet 

med at melde. 

Poul ønskede kun at undervise denne ene gang, så den kendte underviser og 

konsulent i Danmarks Bridgeforbund. Søren Pirmo vil forestå undervisningen 

resten af sæsonen. Det glæder vi os til. 

Første gang bliver den 25. november, hvor der undervises i spilleteknik i 

farvekontrakter og i sans kontrakter. Et spændende og bredt emne, hvor der 

helt sikkert vil komme mange spørgsmål fra deltagerne. 

I kan læse mere om Bridgeskolen på vores hjemmeside. 

 

 

 



Venskabsspil i Olsbækken: 

Den 2. november spillede vi venskabskamp med ældresagens bridgeklub i 

Olsbækken. Tune kunne stille med 12 par og Olsbækken med 16 par. Der blev 

således spillet ved 7 borde. 

Olsbækken vandt første og anden pladsen. Derefter kom Tune ind på en 3. plads. 

Et tilfredsstillende resultat taget i betragtning af, at flere af vore spillere startede 

med at spille bridge, da klubben startede i 2011. 

Det er blevet en tradition, at vi afvikler 2 venskabskampe om året, - første 

fredag i april afholdes i Tune, og første fridag i november, som afholdes i 

Olsbækken. 

Det er en dag, hvor vi sætter spillet i fokus, men det vigtigste er en god stemning 

og mødet med andre spillere under hyggeligt samvær. 

En tradition vi er meget glade for. 

 

Medlemsmøde: 

Den 5. november afholdt vi medlemsmøde. Mange var mødt op og flere havde 

gode og inspirerende input, hvoraf nogle blev vedtaget, andre vil efterfølgende 

blive behandlet og nærmere vurderet.  

 

Månedens vindere: 

Turneringsholdet, onsdag: 

Nord/Syd: 

Vinderpar: Susanne og Poul. Fik vinpræmie. 

Øst/Vest: 

Vinderpar: Aase og Gurli. Fik vinpræmie. 

 

Turneringsholdet mandag: 

Pernille og Jette: Fik vinpræmie. 

 

Mærkedage: 

Leif havde guldbryllup. 

 

Bridgespil: 

Vi kan igen vise et spændende bridgespil kommenteret af 1. divisionsspiller 

Thea Lauridsen. Prøv selv at melde og spille spillet, før I læser resultatet. – God 

fornøjelse.  

 

Praktiske oplysninger: 

Vi spiller: 

Mandag for let øvede og nybegyndere: Kl. 13.00 – 17.00 

Onsdag for turneringsspillere: Kl. 13.00 – 17.00 



 

Vores kontingent er 350,- kr. for hele sæsonen 

 

Husk også at gå ind på vores hjemmeside, hvor I kan læse meget mere om Tune 

IF bridge. Adressen er: http://tune-if.dk/afdelinger/bridge/indhold/forside/ 

 

Kontaktperson:  

Jørgen Ypkendanz,  

Tlf. 20 14 85 44/46 13 83 81,  

E-mail: joyp@tunenet.dk 

http://tune-if.dk/afdelinger/bridge/indhold/forside/
mailto:joyp@tunenet.dk

