
Indlæg til Klub Nyt
Nyt fra Tune IF Bridge januar 2022

Begyndelsen på et nyt år, år 2022 starter nu:
Med lidt forsinkelse starter vi igen op med bridge fra den 17. januar 2022. 
Det har været en lang juleferie – og længere end, vi havde drømt om. Corona smitten er en 
stærk fætter og svær at hamle op med. Jeg håber, I alle er sluppet godt igennem jul- og nytårs
festlighederne.  Og I har undgået smitten. Vi siger jer tak for året, der er gået og ønsker alle 
et rigtig godt nytår fyldt med mange glædelige oplevelser.

Bridgeskolen:
Bridgeskolen fortsætter uændret i forårsmånederne. 
En gang om måneden den 30. januar, den 20 februar og den 27. marts.

Emnet 30. januar bliver: Indmelding efter åbners UT melding
Bridge kan efter en lang ferie virke lidt fjern, og meldingerne skal lige tænkes en ekstra gang
igennem. Derfor er det dejligt, at vi ret hurtigt igen kan deltage i Bridgeskolen og lære om de
vigtige meldinger. Samtidig får vi lejlighed til at træne stoffet og få svar på de mange 
spørgsmål, der dukker op undervejs.

Adressen er: Tune skole, Højen, Nørregade (overfor nr 23), 4030 Tune
Mødetidspunktet er 10.00.

Juleafslutning:
Vi fik afholdt en festlig juleafslutning – helt som vi plejer. Alle hjalp til med alle de 
praktiske gøremål, der er nødvendige for en fest. Vi passede nøje på Corona smitten og tog 
vores forholdsregler. Afstand, spritning, handsker til dem, der serverede mad til os.
Afstand, når vi sang. Tak til alle. Tak for de fine gaver, der blev udloddet – heriblandt flotte 
juledekorationer fra Lissy og flotte nisser fra Jette.
Vi trak lod om vinpræmierne. Ingen kunne således vide, hvem der fik vin den dag.

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.dk
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