
Indlæg til Klub Nyt
Nyt fra Tune IF Bridge januar 2020

Et nyt år er begyndt:
Et nyt årti er startet. Vi skriver nu 2020. Pludselig tager vi spring med 10 år ad gangen.
Vi ser tilbage på 10 året, der er gået. Meget er sket – i Verden, i Danmark, i Tune og 
hos os i Tune IF Bridge. Vi startede op i året 2011. Medlemstallet var, så vi kunne spille
ved 3 borde. Det var succeskriteriet den gang. Flere af vores medlemmer i dag, har 
været med fra starten. De har været med til at gøre klubben til det, den er i dag.
En medlemsliste fra 2013 viser et medlemstal på 20 medlemmer. Vi kunne da spille ved 
5 borde. 
Mandagsholdet tæller i dag 18 medlemmer. Vi har enkelte dage spillet ved 5 borde, 
altså det samme som i 2013. Onsdagsholdet tæller 38 medlemmer. 
Det er glædeligt, at vi er nået hertil.
Fremtidsplanen er at få 2 gode turneringshold både mandag og onsdag.
En stor tak til alle medlemmerne i Tune IF Bridge for deres engagement, deres positive
tilgang til spillet og ikke mindst deres store hjælpsomhed med hensyn til at få klubben 
til at fungere bedst muligt. Uden det, ville vi aldrig være nået til det, vi er i dag.

Bridgeskolen:
Bridgeskolen starter det nye år den 26. januar, hvor Søren underviser i 
kontrolmeldingen, Cuebid. En vigtig melding, når man vil sikre sig efterfølgende at 
kunne melde en lilleslem.

November måneds vindere:
Mandagsholdet: Jette og Pernille. De havde tidligere vundet, hvorfor vinpræmien gik 
til Lise og Birthe,

Onsdagsholdet:
Nord/Syd: Jan og Torben, som fik vinpræmien
Øst/Vest: Ebba og Lilian, som fik vinpræmien.

Tune If Bridge ønsker jer alle et rigtig Godt Nyt.

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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