
Indlæg til Klub Nyt
Nyt fra Tune IF Bridge januar 2019

Bridgeskolen:
Vi har nu haft 2 undervisningsdage i bridgeskolen med Søren Pirmo.
Der har været undervist i 2 spændende emner. Den 25. november fik vi 
gennemgået konventionen, Landy. En melding, som indmelder kan benytte, når 
der er åbnet med 1 UT. Og den 13. januar trænede vi dobling efter åbners 1 UT 
melding. Det har altid været et problem at gå ind og tage kontrakten fra åbner, 
når denne åbner med 1 UT, men nu har vi fået redskaber til at kæmpe mere om 
at få spillet. Og det er altid sjovt. Desuden blev der undervist i spærremeldinger 
på 3 og 4 trinet.

Søren er en dygtig underviser og fortæller om stoffet på en tilgængelig og 
humoristisk måde, så tiden flyver afsted. Undervisningen understøttes med lagte 
kort, så vi får afprøvet teorien i praksis.

Næste Bridgeskole finder sted den 24. februar. Her vil der igen bl.a. blive 
undervist i spærremeldinger på 3. og 4. trinet. 

I kan læse mere om Bridgeskolen på vores hjemmeside.

Generalforsamling:
Den 6.februar afholder vi generalforsamling.

Månedens vindere i november:
Turneringsholdet onsdag:
Nord/Syd:
Vinderpar: Mogens og Leif Harbo. Fik vinpræmie.
Øst/Vest:
Vinderpar: Helge og Jørgen. Fik vinpræmie.

Turneringsholdet mandag:
Inger og Jane: Fik vinpræmie.



Mærkedage:
Jytte fyldte år i december.

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

I ønskes alle et rigtig godt nytår med tak for året, der er gået.

Kontaktperson: 
Jørgen Ypkendanz, 
Tlf. 20 14 85 44/46 13 83 81, 
E-mail: joyp@tunenet.dk
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