
Indlæg til Klub Nyt
Nyt fra Tune IF Bridge august 2019

Bridge sommerhilsen:
Så er sommerferien på hæld, og vi skal snart i gang igen.
Vi starter, som tidligere skrevet med Åbent Hus, den 21. august kl 13,30. Her glæder vi 
os til at hilse på jer igen. Og vi håber, der er mange, der har lyst til at besøge os og høre
nærmere om bridge spillet og om Tune IF bridge.

Lidt melderegler:
Der er mange melderegler i bridge. Nogle regler er enkle og giver sig selv. Andre regler
kræver mere eftertænksomhed.
En af dem, er svarers melding, når makker har åbnet i minor.
Prøv selv at tænke disse regler igennem. I kan læse mere om meldingen på vores 
hjemmeside.

Svarers melding til Åbner i minor

Har du 6-9HP:
Er din hånd skæv, støtter du din makker. Kan du ikke støtte, men 
har 4 i ruder (hvis åbnet i klør), melde du 1 ruder. Elles må du 
melde 1UT – en sans af nød. Den lover 6-9 HP og intet om kortenes 
fordeling.
Husk: Har du 6HP, skal du melde.

Har du 10-12:
Med jævn hånd:

a) og ikke 4 i major farverne
b) og 4 i åbners farve
c) meld 2UT

har du ikke 4 i åbners farve eller 4 i major, skal du melde den 
anden minorfarve.

Med skæv hånd:
Støt makker med 4 i farven. Ellers ny minorfarve.



Har du 13-15:
Med jævn hånd:
Meld 3UT. Du skal have 4 i makkers farve, og du må ikke have 4 i major 
farverne.

Med skæv hånd og 13 +:
Med støtte i åbners minorfarve skal du altid starte med at melde den anden 
minorfarve.

Litteraturhenvisning: 
Lars Blakset: Blaksets bridgebog: Moderne bridge, kapitel 8.

Bridgeskolen:

Husk Bridgeskolen første gang den 22. september kl 10.00.
 
Bridge starter:
Første uge i september:
Mandag, den 2 september: kl. 13.00 for nybegyndere
Mandag, den 2 september 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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