
Indlæg til Klub Nyt
Nyt fra Tune IF Bridge marts 2021

Nej heller ikke denne gang.
Vi holder vejret. – Mon der dog ikke snart sker en lysning, så vi igen kan mødes over 
bridgebordene. 

Bridgeskolen:
Igen må vi sige, at det blev heller ikke til en bridgeskole i marts måned.
Skal vi nå 3 bridgeskoler, som vi plejer, kommer vi ind i juni måned.
Det er et spørgsmål, som vi må have spillerne med på råd om.

Søndag, den 25. april:
Emnet er: Åbning med 2 klør og svarers efterfølgende melding.

Søndag, den 16. maj:
Emnet er: Udspilsregler – bl.a. 11 reglen.

Måske en søndag i juni:

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 

Bestyrelsesmøde:
Vi har afholdt bestyrelsesmøde. På grund af den uforudsigelige fremtid, må vi vente med at 
sætte dato på flere aktiviteter – generalforsamlingen, venskabsturneringen med Olsbækken, 
opstartsdato for turneringer. Der var enighed om, at vi forlænger spilleperioden med maj 
måned. Hvis der er stemningen for det, vil vi også spille i juni måned.
Vi har 10 års jubilæum til september 2021, og dette forventer vi at kunne fejre i oktober.
Den nærmere planlægning afventer bl.a. hvordan vi kan være sammen på dette tidspunkt.

Spil:
Vi har denne gang fundet 1 spil, som igen blev spillet privat.  Thea har igen givet en fin og 
meget lærerig kommentar til spillet. Det er rigtig dejligt, at vi kan få mere klarhed over, 
hvorfor vi skal melde på en bestemt måde og hvilken betydning og signaler det sendere til 
ens makker. Tak til Thea Lauridsen for hendes gode hjælp.

I kan som altid se spillene på vores hjemmeside.

mailto:joyp@tunenet.dk


Dejligt, at Thea gerne vil fortsætte med at undervise om mandagen fra kl. 12.00 – 12.50. Alle
er velkomne til at deltage.

Spilletider, når der igen åbnes op:
Mandagsholdet:
Undervisning: NB! 12.00 – 12.50. Undervisning med Thea Lauridsen.
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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