
Indlæg til Klub Nyt
Nyt fra Tune IF Bridge Februar 2022

I fuld gang igen.
Januar og Februar er korte måneder. Vi holder vinterferie i uge 8 og startede først den 17. 
januar.
Men til gengæld udnytter vi tiden og mærker kun lidt til coronaen. Den svirrer lidt i 
baghovedet, og for dem, der testes positive, griber den meget forstyrrende ind i den fastlagte 
planlægning. 

Bridgeskolen:
Vi havde Bridgeskole som planlagt den 30. januar. Vores gode undervisere, Søren Pirmo 
måtte desværre melde afbud, men vi havde den glæde, at vores mandagsundervisere, Thea 
sagde ”ja” til at tage over på trods af et meget kort varsel. 
Stor tak til Thea for den store hjælp.
Vi havde en rigtig god og munter indføring i et meget spændende emne. At melde ind efter 
en åbning i sans er ikke nemt, og kan være svært at vurdere. Thea formåede at gøre emnet let
forståeligt og gav plads til vores mange spørgsmål.

Der er bridgeskole igen den 20. februar og den 4.april.( er ændret til denne dato)

Emnet 20. februar bliver: Negative doblinger.

Dette er en sjov melding. Den giver muligheder for at melde, når der ikke synes melde 
muligheder. Jeg oplevede selv sidste onsdag at melde pas, hvor jeg kunne have lagt doble 
kortet og måske derved fået kontrakten.
Jeg glæder mig meget til at lære at høre mere om denne melding.
Vi har den glæde, at Thea igen kan afløse Søren, som har fået forfald.
 Vi kan holde Bridgeskolen den 20. februar i Tune Borgerhus.

Generalforsamling:
Vi kunne i år afholde generalforsamling uden forsinkelse. Vi havde et godt fremmøde og 
mange gode indlæg og spørgsmål. Det er vigtigt med en god og konstruktiv dialog. Det er 
det, vi alle sammen lærer af og giver en mulighed for at tilrette klubben, så den fungerer 
bedst muligt til glæde for dens medlemmer.

Formandens beretning og referatet kan læses på vores hjemmeside.

Hjemmesiden:
Husk at se nyhederne på vores hjemmeside. Adressen er:
http://tune-if.dk/afdelinger/bridge  . 

Kontaktperson
Formand: Jørgen Ypkendanz, 

http://tune-if.dk/afdelinger/bridge


Tlf. 20 14 85 44 / 46 13 83 81,            E-mail: joyp@tunenet.dk
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