
Indlæg til Klub Nyt
Nyt fra Tune IF Bridge juli 2019

Bridge sommerspil:
Mon vi allesammen har fået spillet bridge, siden vi sluttede sæsonen i starten af maj? 
Der kan nemt gå 1 og 2 uger, hvor vi slet ikke tænker på bridge.  Meldinger og 
konventioner er gledet i baggrunden for ferietanker, gøremål i haven og meget andet 
spændende. 

Jeg kom til at tænke på, hvordan det nu var med den konvention, Søren lærte os i 
bridgeskolen, som hed ”Landy”.  En konvention, der bruges, når man skal melde ind 
efter åbningen: 1 UT.
Jeg måtte til bøgerne og genopfriske meldingen. Måske har I det på samme måde.
Jeg læste igen om, at har man 10 – 15 HP og 4 og 5 i majorfarverne. Altså 4 eller 5 i 
spar og 4 eller 5 i hjerter, melder man ind med 2 klør. Indmelders makker skal huske 
at banke, da det er en kunstig melding. Indmelder ønsker ikke at spille klør. 
Indmelders makker ved nu, at indmelder har 4 og 5 i majorfarverne og mellem 10 – 15 
HP.  Makkeren vurderer sine kort og melder derefter.
Der kæmpes nu om kontrakten, hvor man ellers har en tendens til blot at melde pas 
efter en sans-åbning.
Vi lærer meget i bridgeskolen, og jeg glæder mig allerede til, at vi skal i gang igen til 
september.

Åbent Hus arrangement:

Traditionen tro, har vi ”Åbent Hus” den anden sidste onsdag i august, det vil sige, den 
21. august kl. 13.30 i klubhuset. Se nærmere på vores plakat og på vores hjemmeside.

Bridge starter:
Første uge i september:
Mandag: kl. 13.00 for nybegyndere
Mandag. Kl.12.00 for dem, der vil høre lidt teori. Turneringsspillet starter kl. 13.00.

Onsdag: kl.13.00 for turneringsspillere.
Husk at gå ind på vores hjemmeside og læs mere.
http://tune-if.dk/afdelinger/bridge  . 

God sommer til jer alle sammen og på gensyn:
Kontaktperson
Formand: Jørgen Ypkendanz, 
Tlf. 20 14 85 44 / 46 13 83 81, 
E-mail: joyp@tunenet.dk
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