
Indlæg til Klub Nyt
Nyt fra Tune IF Bridge august 2020

Sommeren er på hæld:
En skøn sommertid er så småt ved at slutte, og det nye vejr kræver varmere tøj.
I Tune If Bridge må vi ligeledes sige farvel til en skøn periode med tilhørsforhold i 
Klubhuset på Skolegade 9A. Coronatiden har lukket denne mulighed ned, men vi håber 
stadig, at det er forbigående.

Nye spillelokaler:

Vores nye adresse er fra den 26. august: Tune Borgerhus, Lundegårdshegnet 15, 4030 
Tune.

Det bliver nyt for os at skulle spille et andet sted, men det giver os gode muligheder for at 
kunne fortsætte, som vi plejer.

Vi har fået en varm og imødekomne velkomst og alle implicerede er positive for, at vi alle 
får det til at fungere bedst muligt.

Spilletider:

Mandagsholdet:
Undervisning: kl. 12.00 – 12.45.
Turnering: fra kl. 13.00 – ca 16.30.

Thea Lauridssen forestår foreløbig undervisningen den 7. og 14. september. 

Onsdagsholdet:

Turnering: kl. 13.30 – ca 17.00
Ældresagen har lokalet ind til kl. 13.00, så vi har ændret turneringstidspunktet til kl. 13.30.

Vi er meget opmærksomme på, at vi overholder de gældende Corona sikkerhedsregler. 

Vi vasker hænder og/eller spritter hænder, hvor vi kommer frem, holder en passende afstand 
til hinanden, tager meldekassen med rundt. Bærer mundbind, hvis vi føler, det er mere sikker
for os.

”Åbent Hus” arrangementet:
Vi holdt vort ”Åbent Hus” . Dagen forløb som sædvanligt med hyggeligt samvær og 
spændende spil. Vi kunne byde velkommen til en enkelt ny gæst, som kendte til 



bridgespillet, men på grund af fravær en del år skulle have genopfrisket grundregler og 
konventionerne igen. 

Bridgeskolen:
Vi har bridgeskole i september, hvor Søren Pirmo igen vil forestå en spændende og 
underholdende undervisning. Det kan allerede nu anbefales at sætte kryds i kalenderen den 
20.september.

Der undervises i ”Åbner og svarers 1. og 2. melding”. Det er basisviden for al bridges spil og
indebærer utrolig mange muligheder. Det bliver igen en spændende og lærerig dag.
Dagen starter kl. 10.00 og slutter ca 15.00.
Der serveres kaffe, kage og en let frokost.
Pris: 90,- kr

Og vi glæder os meget til at se jer.
E-mail: joyp@tunenet.dk.
Eller:
Telephone: 20 14 85 44 / 46 13 83 81 

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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