
Indlæg til Klub Nyt
Nyt fra Tune IF Bridge marts 2020

Coronavirus
Så fik vi også coronavirus til Danmark. Det greb om sig, og hele Danmark må indstille sig på
at lukke ned – først i 14 dage- men en længere periode kan blive aktuel.

Vi har således lukket alt bridgespil i marts og så må vi se, hvordan situationen er 
efterfølgende. Bridgeskolen blev aflyst den 15. marts, men undervisningsemnet bliver sat på 
programmet til efteråret.

Vi afventer situationen, før vi tager stilling til afvikling af vores venskabsturnering i april.

Vi må således se, om vi kan få spillet bridge på privat initiativ i den mellemliggende periode.

Turnering i februar:

Onsdag:

Holdturnering:
Vores første holdturnering blev afviklet uden problemer.
Det er en anden måde at samle point på, idet man nu er 2 par, der danner et hold og 
således hjælper hinanden. Det er sjovt at prøve en anden turneringsform, og vi vil 
gentage denne turneringsmåde i efteråret, hvis der er interesse for det hos spillerne.

Vinder af Holdturneringen blev:
Hold 4: Susanne/Poul og Jørgen/Kai.

Vinder af parturneringen blev:
Mogens og Leif Harbo.

Mandagensholdet:

Vinder blev: Gert og Thea

Bridgeskolen:
Vi havde som altid en meget lærerig dag på Bridgeskolen. Søren underviste i ”fjerde 
farve”. En konvention, der ikke er så svær at lære og utrolig anvendelig, når man vil 
sikre sig, at der er kontrol i den fjerde farve, som ikke er blevet meldt endnu. 



Det kan være svært for spillerne at skulle indøve nye konventioner, og interessen for at 
træne og blive mere sikker i de grundlæggende melderegler er det vigtigste for 
spillerne.
Søren vil derfor til efteråret undervise i ”Åbner og svarers 1. og 2. melding”.

Nordea Fonden:
Vi havde den store glæde, at Nordea Fonden betænkte os med et beløb på 7.648 kr.
Vi havde søgte Nordea Fonden om hjælp til 4 spilleborde og et ur og fik bevilget det 
fulde beløb til indkøb af det ansøgte.
Det er med stor glæde vi modtog beløbet og sige mange tak til Nordea Fonden for deres
positive behandling af vores ansøgning. 
Vi har allerede indkøb både de 4 borde og det nye ur.

Hjemmesiden:
Adressen på vores hjemmeside har fået nyt layout og er:
http://tune-if.dk/afdelinger/bridge  . 

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