
Indlæg til Klub Nyt
Nyt fra Tune IF Bridge Maj 2022

Snart har vi sommerferie.
Vi nærmer os sommerferien. Vi spiller 2 gange i maj måned, mandag, den 2. maj og onsdag, 
den 4. maj, hvor vi samme dag afholder vores afslutningsfest.
Så vi nyder de sidste spilledage, samværet og bridgespillet.

Bridgeskolen: 
Vi har haft sæsonens sidste bridgeskole. Tune Borgerhus var optaget, så vi fik lov til at låne 
lokalet, hvor skakklubben spiller. Det sker på adressen, Arnestien 15. Et  godt lokale, der  
opfyldte vores behov for køkkenfaciliteter.
Søren underholdt os i vurdering af kortene og at spille kontrakten hjem – eller vælte 
modpartens kontrakt. Et emne, der er vanskeligt selv at læse. Derfor er det utrolig vigtigt at 
få undervisning i det. Søren guidede os igennem på en enkelt og humoristisk måde, så vi fik 
godt udbytte af dagen.
Det var sidste gang, Søren underviste os i Bridgeskolen. Til næste år tager Thea over og 
underviser os de 6 søndage, vi har bridgeskole.

Venskabsturnering med Olsbækken:
Den 8. april var vi på besøg hos Søren og spillede venskabsturnering med deres tirsdagshold.
Tune stillede med 15 spillere, Olsbækken med 21. Det blev til 9 borde.
Søren mixede holdene, så vi fik mest muligt ud af spillene.
Vinder i A-rækken blev Tune, Lene Larsen og Jørgen Ypkendanz. I B-rækken blev det 
Olsbækken, Steen Lindblad og Torben Riedel.
Der var vin til vinderne og 3. og 5 pladserne.
Næste venskabsturnering er i Tune den 4. november 2022.

Marts måneds vindere:
Mandagsholdet: Gert og Kai Funch. Begge fik vin
Onsdagsholdet: 
Nord/Syd: - Vindere er Susanne og Thea. Begge fik vin
Øst/vest: Jørli og Vagn. Begge fik vin
Mærkedag, der skal markeres:
Jette Andreasen fyldte år. Bridge ønsker tillykke med en flaske vi. Mandagsholdet ønsker 
tillykke med en flot blomsterkurv.
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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