
Indlæg til Klub Nyt
Nyt fra Tune IF Bridge februar2021

Mon ikke der nu er håb forude?
Vi har virkelig gjort alt, hvad vi har kunnet og fulgt de forskrifter, der er blevet meldt ud. Så 
mon ikke det nu snart giver bonus, og vi kan begynde at mødes. – Måske ikke i de store 
grupper lige i starten – men bar 12 personer. – Det er min ønskedrøm.

Men februar måned har vi ikke kunnet spille bridge i Tune IF Bridge. Nogle af os har spillet 
lidt privat. Og nogle har spillet på nettet. Bridge er et dejligt spil, der supplerer træningen af 
hjernen og især huskefunktion. 

Vi skulle have afholdt generalforsamling her i februar. Det betød, at vi også skulle lave 
årsregnskabet færdig. Det er sket, og er blevet revideret og godkendt af klubbens revisor, 
Jane Sørensen. 

I næste uge skal vi afholde bestyrelsesmøde. Det er muligt, da vi ikke er mere end 5 personer
i bestyrelsen.

Bridgeskolen:
Vi havde desværre ikke mulighed for at have Bridgeskole i januar- og februar måned.
Men vi vil gerne fastholde de 3 bridgeskoler, vi plejer at have om foråret. Efter aftale med 
Søren Pirmo vil dette kunne lade sig gøre ved at vi rykker datoerne, så vi spiller både i marts,
april og maj måned.

De nye datoer vil således være: 

Søndag, den 21. marts 2021:
Emnet er: Åbning med 2 klør og svarers efterfølgende melding.

Søndag, den 25. april:
Emnet er: Udspilsregler – bl.a. 11 reglen.

Søndag, den 16. maj:
Emnet er endnu ikke fastlagt.

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 

Spil:

mailto:joyp@tunenet.dk


Vi har denne gang fundet 2 spil, som er blevet spillet privat.  Thea har igen givet en fin og 
fyldestgørende kommentar til spillene. En stor tak til Thea Lauridsen for hendes hjælp med 
at fortælle, hvordan vi bedste kunne melde og spille kortene.

I kan også se spillene på vores hjemmeside.

Når vi må starter op igen, og Tune Borgerhus må åbne deres lokaler, forsætter vi med de 
samme spilledage og tider.

Dejligt, 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.

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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