
Indlæg til Klub Nyt
Nyt fra Tune IF Bridge juli 2020

Sommeren med corona tider og opstart igen:
Danmark er kommen godt igennem coronatiden ifølge de meldinger vi får fra offentligheden.
Og en stor tak for det.
Vi har nu lært, hvordan vi skal forholde os for at sikre os selv og andre så vi 
mindsker/undgår risikoen for smitte. Det har været lærerigt.

Vaske hænder og/eller spritte hænder, hvor vi kommer frem, og holde en passende afstand til
dem, vi ikke kender.
Heldigvis er vi nok få, der kender nogen, som blev smittet og kan nu begynde at se frem til 
mere almindelige tider. Men vi vil i femtiden nok fortsætte med at tale om et før / og efter 
coronatiden.

”Åbent Hus” arrangementet:
Vi afholder vort ”Åbent Hus” arrangement den 19. august, hvor alle er velkomne. Det gælder
både jer, der kender spillet, men også jer, der gerne vil høre mere om det at spille bridge.

Vi vil sørge for, at gældende sikkerheds regler overholdes, så alle kan føle sig trygge.

I kan allerede nu sætte Kryds i kalenderen den 19. august kl. 13.30.
Og vi glæder os meget til at se jer.

Vi vil samtidig arrangere, at der kan spilles almindelig turnering for dem, der ikke skal støtte
gæster, som skal introduceres til bridgespillet.

Vi har ikke spillet bridge i mange måneder og jeg tror det gælder for mange, at de nu ser 
frem til at komme i gang igen.

I kan tilmelde jer allerede nu på

E-mail: joyp@tunenet.dk.
Eller:
Telephone: 20 14 85 44 / 46 13 83 81 

Ekstra spilledag:

Vi afholder en ekstra spilledag den 26. august kl. 13.30, hvor alle klubbens medlemmer er 
velkomne til at komme og spille. Tilmelding i forvejen er nødvendig af hensyn til 
holdopstillingen.

mailto:joyp@tunenet.dk


Igen et spændende bridgespil:
Mandag, den 9. marts blev der spillet flere spændende spil.
Her er igen ét af dem. 2 par meldt 4 hjerter, Nord blev spilfører i det ene spil og fik 10 stik. 
Syd blev spilfører i det andet spil og fik 11 stik. Det tydeliggør, hvor vigtig det er, hvem der 
bliver spilfører. Dels fordi det er forskellige hænder, modstanderne kan se, og udspillet 
bliver anderledes.
Thea har givet os en rigtig god, omfattende og detaljeret beskrivelse af de meldemuligheder 
der foreligger.  Prøv selv at melde og spille kortene, før I ser resultat. God fornøjelse.

Hjemmesiden:
Adressen på vores hjemmeside er:
http://tune-if.dk/afdelinger/bridge  . 

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