
Tune IF Bridge

Beretning for 2022

Medlemmer

Vi er for øjeblikket 49 medlemmer mod 46 ved sidste års 
generalforsamling. Der har været en afgang på 8 medlemmer og en tilgang
på 11 medlemmer.

Lokaler og afvikling af spillene mandag og onsdag

Bortset fra de første 2 uger af januar 2022 har Coronaen ikke forhindret os 
i at spille. Derimod har vi haft nogle udfordringer med hensyn til lokalet 
her i Borgerhuset. Senest i mandags hvor vi måtte ændre spilletidspunktet 
til kl. 10.30. Vi skulle være ude af huset senest kl. 15.00, da Tune Brugs 
havde booket lokalet til vinsmagning fra kl. 19.00. Det forhindrer desværre
nogen i at komme, men vi får da afviklet turneringerne. Aftalen med 
Borgerhuset er, at såfremt der kommer betalende arrangementer, må vi 
vige. Vi har lokalet uden betaling bortset fra aftenarrangementer, hvor vi 
betaler kr. 500,-. Som i dag til generalforsamlingen.

Venskabsturnering

Den 9. april havde vi venskabsturnering i Olsbækken med deltagelse af 7 
par fra Tune. Vi spillede en 9 bords Mitchell med 27 spil og klarede os 
rigtig pænt. I Nord/Syd blev vi nr. 1 og 5 og i Øst/Vest henholdsvis nr. 3, 4,
7, 8 og 9. En rigtig hyggelig dag. Desværre viste det sig, at der ikke var 



interesse for at gentage arrangementet i Tune i efteråret. Bestyrelsen har 
besluttet, at vi skal forsøge at henvende os til andre klubber.

Sæsonafslutning

Onsdag den 4. maj havde vi sæsonafslutning med 32 deltagere. Inden vi 
kastede os over bordets glæder, afviklede vi turneringen som en A række 
og en B række med 4 borde i hver række. Som altid en hyggelig dag, hvor 
vi fik mulighed for at ønske hverandre en god sommer.

I år bliver sæsonafslutningen onsdag den 3. maj. Der kommer naturligvis 
mere ud om arrangementet, men noter allerede dagen nu.

Åbent Hus

Den 17. august afviklede vi vores årlige åbent-hus-arrangement med en 
rigtig pæn tilslutning af nye ansigter, hvilket efterfølgende til vores store 
glæde resulterede i mange nye medlemmer.

Bestyrelsen har besluttet at vi i år forsøger at foretage en justering af 
afviklingen af arrangementet.

Medlemsmøde

Der var planlagt medlemsmøde onsdag den 26. oktober. Bestyrelsen 
besluttede at annullere mødet, da der trods opfordringer ikke var 
indkommet forslag fra medlemmerne til drøftelse på mødet og bestyrelsen 
heller ikke havde noget væsentligt til et sådant møde.

Juleafslutning den 14. december 2022



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

24 medlemmer deltog i julefrokosten. Der var som sædvanlig en god 
stemning.

Nok et hyggeligt arrangement med sange, mandelgave og meget mere. 
Tuneslagteren havde som ved tidligere lejligheder givet rabat på maden.

Bridgeskolen

Der har været afholdt Bridgeskole 6 gange i 2022 med mellem 11 og 18 
deltagere. Vi har fået en meget kompetent og dygtig undervisning af Thea 
alle gange. Undervisningen er tillige gennemført med godt humør. 
Undervejs har vi en beskeden frokost. Alt i alt nogle gode dage. Der 
betales kr. 100 pr. gang for at deltage.

Hjemmesiden

Susanne er fortsat med at være ansvarlig for vores hjemmeside.

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

Tak til Susanne for det værdifulde arbejde.

Anden assistance

Thea har fortsat med at undervise mandagsspillerne forud for dagens 
turnering. Som det fremgår under afsnittet om Bridgeskolen har Thea et 
fantastisk overblik og viden om spilleregler, konventioner, spilmuligheder 
m.v., og at hun vil afse tid til undervisning er af meget stor betydning for 

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


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

Der er mange, der giver en hånd med til opstilling, afrydning, 
kaffebrygning, opvaskemaskine m.m. Tak for hjælpen uden jer fungerede 
det ikke i hverdagen.

Bestyrelsesmøder

Der har været afholdt 3 møder i årets løb.

På sidste års generalforsamling blev John Larsen valgt som suppleant til 
bestyrelsen, men er i løbet af året indtrådt i bestyrelsen på den plads, som 
vi ikke fik besat på sidste års generalforsamling.

Et lille hjertesuk

Jeg går nu af som formand, men det er aftalt, at jeg foreløbig fortsætter 
med ansvaret for turneringerne. Jeg ønsker dog ikke længere at være 
bundet hver mandag og hver onsdag. Derfor er der behov for et par 
stykker, der kan træde i mit sted. Gurli er også villig til at træde til, men 
jeg synes faktisk ikke, at vi kan være bekendt at bede Gurli om mere. Hvis 
ikke der er flere, der melder sig, kan resultatet blive, at vi må tage papir og
blyant i anvendelse ved afvikling af turneringerne.

Planlagte arrangementer

Bridgeskole søndagene den 29. januar, 26. februar og 26. marts.

Sæsonafslutning onsdag den 3. maj.

Åbent Hus onsdag den 23. august.



Medlemsmøde i oktober (datoen besluttes senere).

Juleafslutning onsdag den 13. december.

Bestyrelsesmøde efter behov.

Afslutning

En tak til jer alle for jeres muntre og hyggelige måde at være på. Det er en 
glæde, at spille med jer.

Til bestyrelsen en særlig tak for indsatsen i 2022.

Hermed er min beretning for 2022 til ende.

Tune, den 8. februar 2023

Jørgen Ypkendanz, formand


