
Tune IF Bridge

Beretning for 2021

Dødsfald

I november 2021 afgik Mogens Lind ved døden efter længere tids sygdom.
Mogens, der var makker med Leif Harboe, var en trofast og dygtig 
bridgespiller, en utrolig rar person der er savnet, altid hjælpsom. Bridge 
tænkte på Mogens med en bårebuket ved bisættelsen den 25. november.

Jeg vil bede om, at vi rejser os og holder et øjebliks stilhed for Mogens. 

Æret være Mogens minde.

Coronaen og medlemmer

Vi er for øjeblikket 46 medlemmer mod 45 ved sidste års 
generalforsamling. Der har været en afgang på 4 medlemmer og en tilgang
på 5 medlemmer.

Som nogen måske har bemærket undgik vi heller ikke i 2021 at Coronaen 
fik indflydelse på vores muligheder for at spille bridge.

Vi fik hverken holdt vores sædvanlige afslutning i starten af maj eller 
venskabsturnering i Olsbækken planlagt til den 9. april. Men mandag den 
14. juni fik vi omsider holdt generalforsamling for 2020.

Det blev muligt at starte op igen i maj måned og vi tilbød derfor at 
forlænge sæsonen med maj og juni. Første spilledag var den 3. maj med 8 
spillere og 2 borde. Vi var i de to måneder mellem 12 og 16 spillere 
mandag/onsdag bortset fra sidste spilledag den 28. juni, hvor vi 



minsandten var 20 spillere og 5 borde. Vi fik trods alt14 spilledage over de
to måneder.

Vi kunne heldigvis begynde den nye sæson 2021/22 den 6. september, som
var normal start. Og så har vi kunnet spille resten af 2021 iført mundbind, 
sprit, håndvask og andre Corona tiltag.

Lige nu er vi så stort set tilbage ved normale tilstande, selv om vi stadig er 
nødt til at have Coronaen i tankerne med test ind imellem, sprit m.m.

10-års jubilæum

Onsdag den 13. oktober 2021 markerede vi klubbens 10-års jubilæum ved 
et på alle måder tilfredsstillende arrangement her i Tune Borgerhus. Efter 
vores turnering, hvor der var 10 borde og 40 spillere, fortsatte vi med 
velkomstdrink, en tale af Birgit og gave til Gurli og mig, samt middag med
indlagte taler, sange og quiz. Det er mit indtryk at alle deltagere havde det 
hyggeligt og sjovt under afviklingen. Selv kunne jeg ikke have ønsket mig 
et bedre forløb.

Medlemsmødet den 27. oktober 2021

25 medlemmer deltog i mødet, hvilket er flere end der plejer at deltage – 
dejligt. Der blev serveret vin og selvsmurt smørrebrød til deltagerne.

Der er tidligere udsendt referat fra mødet om de emner vi drøftede.

Et, som jeg ser det, godt og konstruktivt møde.

Juleafslutning den 15. december 2021

I turneringen forud for bespisningen var vi 7 borde med 28 spillere.



Så var der fest igen. Nok et forrygende arrangement med sange, 
mandelgave og meget mere. Tuneslagteren havde som ved jubilæet givet 
rabat på arrangementet.

Bridgeskolen

På grund af Coronaen havde vi kun undervisning i andet halvår af 2021. I 
alt 3 gange. I september foregik undervisningen hjemme hos formanden og
formandinden på grund af lokaleproblemer. De to andre gange foregik det 
på Tune Skole Højen med Søren Pirmo som munter og engageret 
underviser alle tre gange.

Hjemmesiden

Susanne erfortsat med at holde vores hjemmeside opdateret.

Der står mange oplysninger på vores hjemmesidewww.tune-if.dk – se 
under Bridge. Husk at bruge den.

Tak til Susanne for det store arbejde.

Anden assistance

Det skal nævnes, at Johnaltid på forskellig vis er en meget stor hjælp i det 
daglige. Der er mange andre der giver en hånd med til opstilling, 
afrydning, kaffebrygning, opvaskemaskine m.m. Tak for hjælpen uden jer 
fungerede det ikke i hverdagen

Thea har fortsat med at undervise mandagsspillerne forud for dagens 
turnering. Thea er som bekendt meget vidende om bridge, og at hun vil 
afse tid til undervisning er af stor betydning for såvel spillerne som 

http://www.tune-if.dk/


klubben. Jeg ved, at de der deltager i undervisningen er særdeles tilfredse 
med den.

Bestyrelsesmøder

Der har været afholdt 3 møder i årets løb, den 25/2, 7/6 og 26/8

Planlagte arrangementer

Bridgeskole søndagene den 31. januar, 20. februar og 3. april.

Venskabsturnering i Olsbækken fredag den 8. april.

Sæsonafslutning onsdag den 4. maj

Åbent hus onsdag den 17. august.

Medlemsmøde i oktober

Bestyrelsesmøde i marts

Afslutning

En tak til jer alle for jeres venlige og hyggelige måde at være på.Det er 
dejligt at være sammen med jer.

Til bestyrelsen en særlig tak for indsatsen i endnu et vanskeligt år.

Hermed er min beretning for 2021 til ende.

Tune, den 8. februar 2022

Jørgen Ypkendanz, formand


