
Indlæg til Klub Nyt
Nyt fra Tune IF Bridge februar 2020

Holdturnering:
Som noget nyt vil vi i februar måned spille holdturnering de 3 gange, der er spilledage i
februar. Der vil blive spillet holdturnering ved 4 borde og almindelig turnering ved de 
øvrige borde. På den måde, tilgodeser vi de spillere, der ikke ønsker at spille 
holdturnering.
Et hold består af 4 spillere, og de enkelte hold turnerer således mod hinanden. Ved 
parturnering, som vi normalt spiller, turnerer de enkelte par mod hinanden.
Pointgivningen er forskellig for de to former for turnering.

Bridgeskolen:
Vi havde som altid en meget lærerig dag på Bridgeskolen. Søren startede 
undervisningen med at fortælle om forskellen på de to konventioner: Cuebid og 
Michaels Cuebid. Cuebid er en mere kompliceret konvention at lære og kræver 
længere tid at indøve end Michaels Cuebid. Vi blev efterfølgende introduceret til 
Michaels Cuebid og fik stor træning ved at melde og spille de lagte kort.

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 i mange tilfælde større.
Derfor anbefalede Søren, at vi ændrer i programmet, således at ”fjendens farve” 
konventionen udgår. I stedet for vil Søren undervise i ”Fjerde farve” i februar og i 
”Åbner og svarers 1. og 2. melding” i marts.
Især sidste emne er utrolig relevant, idet vi alle har brug for at træne disse meldinger 
og blive mere sikre i at vælge den rigtige melding.

Januar måneds vindere:
Mandagsholdet: Birgit og Kai vandt og fik vinpræmie

Onsdagsholdet:
Nord/Syd: Jan og Torben vandt, men fik vinpræmie sidste måned. Vinpræmien gik 
derfor til Susanne og Poul.
Øst/Vest: Ena og Gurli, fik vinpræmien.

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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