
Indlæg til Klub Nyt
Nyt fra Tune IF Bridge januar 2021

På stand by lidt endnu: 
Ja, desværre er vi ikke færdige med coronaen endnu.
Nye tiltag er startet. Nu må vi kun være 5 personer samlet både hjemme og ude.

Tiltagene gælder i første omgang til den 17. januar. Vi håber, at smittespredningen da 
er stoppet og, vaccinationerne begynder at virke.

Mange af os glæder os utrolig meget til at komme i gang igen med at spille bridge og ikke 
mindst – til at se hinanden. 

Sidste spilledag, mandag, den 7. december, fandt vi et par spændende spil, som vi har bedt  
Thea kommentere.  
Dem kan I se her i Klub Nyt.

Prøv at lægge kortene op – evt. spille dem. Gerne før I læser Theas kommentarer.

Når vi må starter op igen, og Tune Borgerhus må åbne deres lokaler, forsætter vi med de 
samme spilledage og tider.
En glædelig nyhed er, at Thea gerne vil fortsætte med at undervise om mandagen fra kl. 
12.00 – 12.50. Alle er velkomne til at deltage.

Spilletider:
Mandagsholdet:
Undervisning: NB! 12.00 – 12.50. Er måske aflyst, hvis der foreligger restriktioner.
Turnering: fra kl. 13.00 – ca. 16.30.

Onsdagsholdet:
Turnering: kl. 13.30 – ca. 17.00

Adressen: Tune Borgerhus, Lundegårdshegnet 15, 4030 Tune.

Coronatider:
Vi følger de givne sikkerhedsregler, som vi har modtaget fra DGI og fra DBf.

Bridgeskolen:
Næste Bridgeskoler er:

Søndag, den 24. januar 2021, hvis alt går vel, Men I vil høre nærmere 
Emnet er: Når der åbnes med 2 klør og svarers efterfølgende melding.



Næste Bridgeskole er: 21. februar:
Emnet er: Udspilsregler – bl.a. 11 reglen.

Og vi glæder os meget til at se jer. Tilmelding kan ske på

E-mail: joyp@tunenet.dk.
Eller:
Telefon: 42 63 57 28 / 46 13 83 81 

Hjemmesiden:
Husk at se nyhederne på vores hjemmeside. Adressen 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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