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Tak til vores sponsor

Godt nytår

spiller. HK vil fortælle om etik og lidt
lovstof. Rethe og Svend Erik har planlagt
spil, og Kirsten Krogh Sørensen byder
vanen tro på lækkert kagebord.

December bød vanen tro på masser af aktivitet i Aabenraa Bridge Center.
Foruden de almindelige klubaftener var
der finale i Grøn Mester, juleafslutning,
lynbridge og champagneturnering.
Desuden havde vi bestyrelsesmøde, hvor
efterårssæsonen blev evalueret og forårssæsonen detailplanlagt.

28.02 Lagkagebridge
Her bliver der budt på bridge og lækre
lagkager. Turneringen er et tilløbsstykke
og behøver ikke nærmere præsentation.
Deltagerne kommer ofte langvejs fra og
enkelte har spurgt, om det er nødvendigt
at spille bridge. 

Kære medlem
af formand Jørn Jeppesen

Mange deltagere
Der har været stor tilslutning til alle arrangementer, fx var der fuldt hus med 128
deltagere til champagnebridge, 68 til lynbridge og 76 deltog i juleafslutningen. Det
er flot.
Der skal lyde en stor tak til alle vores trofaste arrangører for det store arbejde I udfører. 
Enkelt aflysning
Desværre måtte vi aflyse vores fredagsbridge den 15. januar med Hagen Clausen. Måske har vi haft for mange turnerings tilbud, men vi håber at lave dette arrangement en anden gang.
Kommende turneringer
I foråret byder vi på mange spændende
ekstra turneringer, så husk at sætte kryds i
kalenderen:
30.01 Undervisningslørdag
I år får vi besøg af HK Sørensen, som er
konsulent i DBF og mangeårig divisions-

06.03 Trekantsmatch
Holdkamp mod Gråsten og Grænseegnen.
Denne turnering har KP Larsen været trofast arrangør af i mange år. Kom og vær
med til at forsvare klubbens ære.
09.04 Introbridge
Kender du nogen som kunne tænke sig at
prøve at spille bridge, så ta´ dem med i
AaBC denne dag. De behøver ingen
kendskab at have til bridge, de skal bare
have lyst til at prøve spillet. Alle kan være
med!
17.04 Bridge med Søndag
Ugebladet Søndag er sammen med DBF
ved at lave en landsdækkende turnering,
og AaBC bliver en af de lokale arrangører.
Vinderne af de lokale turneringer kvalificerer sig til en finale i Allerhuset den 28.
maj, hvor flere prominente personer vil
deltage – måske Prins Henrik. Der vil udover normale præmier blive blandt alle
deltagere trukket lod om ekstra præmier
fx rejser og cykler. 
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30.04Afslutnings- og jubilæumsfest
Den 24. juli har Aabenraa Bridge Center
25 års jubilæum, derfor har bestyrelsen
besluttet, at det skal fejres sammen med
afslutningsfesten den 30. april.
Vi håber, at mange vil være med til at
markere dagen, og for at tilskynde hertil
yder AaBC et bidrag til festen på 50 kr.
pr. deltager. 
I år påtog vores chefkok Ole Eltved sig at
arrangere årets juleafslutning. Et af Oles
mottoer er, at for mange kokke fordærver
maden. Vanen tro stod Ole for maden
selv, og det var vi bestemt ikke kede af,
for alt var meget lækker.

God stemning ved bordene
Lynbridge
Den 16. december var der 68 til lynbridge. Det er en sjov aften, hvor vi nåede
55 spil. Der er knald på, men de fleste når
det til tiden!
Rækkevinderne i Lynbridge 2015

Ole har gang i gryderne
Desværre kan vi ikke regne med, at det
bliver en fast tradition. Ole pådrog sig
vistnok en mindre skulderskade ved det
store arbejde. En tur til fysioterapeut har
dog hjulpet, siger Ole!
Ole fik hjælp af Anne Marie Damgaard,
Lena R. Lund, Margit Bladt og Esther S.
Jørgensen, der pyntede de flotte borde,
bagte de dejlige småkager og sørgede for,
at vi kom i den rette julestemning med
gode julesange og underholdning. Elin
Børsting bidrog endnu en gang til den gode stemning med sit klaverspil.

A: Anders Løbner – Christian Panbo og
Steen Christensen – Nicolas G. Rasmussen.
B: Søren Dahl – Hans Fink
C: Ann Posselt – Ulla Villumsen
Champagnebridge
Vores nytårsturnering blev vanen tro et
tilløbsstykke. Der var endnu en gang fuldt
hus med 128 deltagere, og der blev spillet
i 8 seedede rækker. Yvonne og Jes havde
pyntet lokalerne festligt op. Rækkevinderne kan ses på billedet på næste side.
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De glade vindere af Champagneturneringen 2015

A: Dirk Willecke – Udo Petersen, B: Uffe Leisner – Torben R. Due, C: Mie – Christian
Johannsen, D: Kirsten – Troels Bertelsen; E: Vibeke Terp-Hansen – Inge D. Lund, F:
Karin Hansen – Inge Schmidt, G: Gerda Frandsen – Ester Eilersen, H: Anne Marie
Damgaard – Lena Remmer Lund

Distriktsturneringer

Bestyrelsesmøde 16.12.2015

I december var der finale i Grøn Mester i
AaBC, men desværre ingen topplaceringer til Aabenraa. I januar var der indl.
runder i seniorpar og mixpar. Her gik flere par videre til semifinaler og finaler.

Fra bestyrelsesmødet skal nævnes:
- At kontingentet for næste sæson stiger med 10 kr., da kontingent til DBF
ventes at stige med 20 kr.
- At vi laver drop in til sommer onsdag
eftermiddage i stedet for om aftenen.
- At økonomien fortsat er god. Der
ventes også overskud i denne sæson
dog ikke helt så stort som sidste sæson.
- At der er indkøbt ny kaffemaskine, pc
mm. og brugt penge på vedligehold
af tagrender, radiatorer, låse, udebelysning mm.
- At Tove Christensen og Eva Johannsen ikke genopstiller til bestyrelsen.
- At forretningen under AaBC er blevet
solgt for 1.1 mio. kr.
- At AaBC vil forsøge at lave en ny låneordning hos medlemmerne. (Læs
mere herom på bagsiden).
Interesserede kan læse referat fra bestyrelsesmødet på klubbens hjemmeside

Deltag i finalen i Åben Par
Den 21. og 22. maj er der distriktsfinale i
Åben Par i Haderslev. ALLE KAN
TILMELDE SIG. Der er ingen kvalifikationsrunder, og jeg vil kraftigt opfordre
især vores A-række spillere til at benytte
sig af den fantastiske mulighed.
Her får I muligheden for at måle jer med
de bedste spillere i Distrikt Sydjylland.
Nogle af dem spiller på landsholdet og er
danske mestre! Regn ikke med, at I vinder
turneringen, men udnyt muligheden for en
god bridgeoplevelse.
Turneringen spilles enten over en hel
weekend, lørdag og søndag eller måske
kun en enkelt dag alt afhængig af det endelige deltagerantal.
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Ny låneordning

Nicolas i klub 2000

I AaBC skal vi snart beslutte, om vi
vil låne penge af kreditforeningen
DLR i endnu fem år.
Det får vi brug for, medmindre vi til
fælles fordel for dig og klubben kan
låne dem af dig. 
Derfor har bestyrelsen vedtaget, at vi
vil prøve at lave en låneordning hos
medlemmerne, ligesom vi gjorde, da
vi købte vores klublokaler i 2006.

Til champagneturneringen fik Nicolas
Graa Rasmussen den lidet flatterende
ære at blive medlem af den såkaldte
Klub 2000. Det er en uofficiel klub af
bridgespillere, der har måtte lide den
tort at aflevere 2000 point eller flere
mere i en meldt kontakt.
Da spil 17 dukkede op skete følgende:

Økonomi
AaBC vil udstede max. 300 lånebeviser á 2.500 kr. i alt 750.000 kr. Provenuet vil blive brugt til at tilbagetale
AaBC’s gæld til DLR på ca. 670.000
kr. pr. 01.10.16. Det overskydende beløb vil indgå i den daglige drift i
AaBC.
I bedste Lars Larsen stil har AaBC
derfor et godt tilbud til dig:
”Køb et lånebevis på 2.500 kr. og få
et gavebevis til AaBC på 50 kr. hvert
år, indtil beviset er tilbagebetalt”
Tilbagebetaling
- AaBC tilstræber at tilbagebetale
mindst 40 beviser eller 100.000
kr. pr. år, så alle beviser er tilbagebetalt i løbet af 7 – 8 år.
- Beviser til tilbagebetaling findes
af bestyrelsen ved lodtrækning i
maj/juni og udbetales i september.
- Udmeldte medlemmer vil så vidt
muligt få deres lånebeviser tilbagebetalt først.
Du vil snart modtage et brev fra
AaBC, hvor du bedes tilkendegive, om
du vil deltage i låneordningen. Vi håber, at du vil tage godt imod tilbuddet.

Nord (Axel Petersen) åbnede med
multi 2 ruder, typisk en svag hånd
med 6 farve i major. Jeg sad Øst og
meldte nu 2 ut visende 15 – 18 point
og hold i begge major. Syd (Nicolas)
passede. Vest ( Jes S. Brabrand)
meldte 3 ut, som Nord og Øst passede
til. Nu meldte Nicolas 4 hjerter, som
Jes doblede, og det blev kontrakten!
Da røgen havde lagt sig, var resultatet,
at Syd fik et stik. Altså 9 doblede beter
til en takst på 2300 point.
Til Nicolas undskyldning skal siges, at
han og Aksel ikke normalt spiller
sammen. Nicolas forventede, at Nord
ville flytte kontakten til spar, hvis det
var Nords farve. Nord troede derimod,
at Syd havde egen god hjerterfarve.
Det er svært at have alle aftaler på
plads med en ikke så kendt makker,
men velkommen i Klub 2000 Nicolas.
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