Kære medlem
af formand Jørn Jeppesen
Første del af sæsonen er næsten slut,
men som sædvanlig har vi mange turneringstilbud i december:
 Julebridge med gløgg og æbleskiver
søndag den 27. november kl. 13.00.
Juleafslutning torsdag den 8. december kl. 17.30. I år er det vores nye bestyrelsesmedlem Birgit Brøns og flere
medhjælpere, der arrangerer festen. Maden bliver leveret af Kværs Kro. Glæd
dig 
 Lynbridge tirsdag den 13. december
kl.18.30.
 Champagnebridge torsdag den 29.
december kl. 19.00.
Meld dig til på klubbens hjemmeside
eller på listerne i klubben.
Generalforsamling
Vores generalforsamling blev afholdt
lørdag den 10. september. Der var knap 50
deltagere.
Formanden berettede, at vi fastholder
et højt aktivitetsniveau og et lidt mindre,
men stadig højt medlemstal på 317 i den
nye sæson.
Kassereren fortalte, at klubben havde
et flot overskud på 71.851 kr. mod 94.154
kr. i forrige sæson. Nedgangen skyldes
især, at vi har anskaffet en ny kaffemaskine. Overskuddet bliver brugt til at nedbringe vores gæld til kreditforeningen.
Hele bestyrelsen var igen på valg. Eva
Johansen, Tove Christensen og Ole Nielsen
modtog efter mange år i bestyrelsen ikke

genvalg. Tak for indsatsen skal der endnu
en gang lyde til jer fra hele klubben.
I stedet blev Birgit Brøns, Inger Eybye
og Karl Peder Larsen nyvalgt til bestyrelsen, mens resten af bestyrelsen modtog
genvalg.
Under indkomne forslag var der brev
fra Anker Løndal om bedre udluftning i
klubben. Axel A. Pedersen fra bestyrelsen
har påtaget sig at undersøge, hvordan et evt.
udluftningsanlæg skal være, og hvad det vil
koste. Bestyrelsen vil herefter vurdere, om
et anlæg skal installeres.
Du kan se bestyrelsessammensætningen og læse referat fra generalforsamlingen
på klubbens hjemmeside.
Efter generalforsamling var der vanen
tro frokost og bridge. 
Økonomi
Den 31.10.2016 betalte vi vores sidste
terminsydelse og vores restgæld på 671.446
kr. til DLR. Herefter skylder vi kun vores
egne medlemmer penge via vores nye låneordning.
I november har vi betalt vores årlige
bidrag til Danmarks Bridgeforbund. I år lød
regningen på 99.885 kr.
Ny webmaster
I efteråret har Anne Louise Erholdt afløst Ole Nielsen som webmaster for AaBC.
Ole ønskede ikke længere at bruge helt så
megen tid i AaBC, så heldigvis fandt Ole
en kvalificeret afløser til os.
I har måske allerede bemærket, at
hjemmesiden har skiftet udseende, da Anne
løbende sætter sit personlige aftryk på
hjemmesiden.
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Har du ris og ros til den nye hjemmeside, så giv den endelig videre til Anne.
Hendes mailadresse er: anne@erholt.eu

Diskoteks ejer Søren Petersen har
sponsoreret to kasser juleøl til AaBC. Dem
siger vi naturligvis tusind tak for. 

Skolebridge
I efteråret forsøger vi endnu en gang,
om vi kan få gang i Skolebridgen i Aabenraa. KP Larsen, Jes S. Brabrand og Uffe
Leisner har haft besøg af Morten Bilde fra
Århus. Morten har haft succes med skolebridge i Århus og omegn og gav inspiration
til, hvorledes vi kan komme ind på skolerne
i Aabenraa.
I første omgang forsøger vi at introducere skolebridge på Friskolen i Aabenraa.
Forhåbentlig får vi bid denne gang. 

Specielt til kursister

Trekantsmatch
Enigheden fra Sønderborg har sagt ja
tak til at være en del af vores årlige trekantsmatch. Grænseegnens bridgeklub ønskede ikke længere at deltage i turneringen.
Turneringen spilles lørdag den 4. marts i
AaBC, og der deltager hold fra Enigheden,
Gråsten og AaBC.
Trafikale trængsler
I perioden november til marts vil vi
blive generet af Aabenraa Kommunes byfornyelsesprojekt, da Søndergade i denne
periode vil være gravet op, så vi ikke kan
køre gennem porten til parkeringsgården.
DET ER TRÆLS!!
Diskotek i underetagen
I august åbnede diskoteket under
AaBC. Vi har været meget bekymret for
hvilke gener, det kunne give os. Heldigvis
er vores bekymringer foreløbigt gjort til
skamme.
Det er meget hensynsfulde, venlige og
imødekommende unge mennesker, der driver diskoteket, så vi har fået et godt naboskab, og det håber vi naturligvis fortsætter.

Travlt program i efteråret
I efteråret har vi igen gennemført
mange ekstra turneringer. Du kan efterfølgende læse om dem.
Venskabskamp
Lørdag den 1. oktober var der venskabskamp mod ”Bridge am Gruen” i
Aabenraa Bridge Center.
I år deltog der 25 par. 8 fra Heikendorf
og 17 fra AaBC. Det var 12. gang venskabsturneringen blev gennemført.

Flere medlemmer havde bagt lækre kager
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Det blev en hyggelig aften for deltagerne med samme kortfordeling i hele landet, sølv- og guldpoint samt lækker natmad
til sidst.
De bedst placerede blev:
N-S: Lida Christensen – Karin Nielsen
Ø-V: Rethe Dahlstrup – Svend Erik Holst

Det var AaBC-parrene, der løb med 1.
pladserne.
Mona og Preben Nissen delte 1. pladsen i
B-rækken sammen med Gerda Loff og Brigitta Sicka. Lisbeth og Axel A. Petersen
vandt A-rækken.
Æblekageturnering
Søndag den 23. oktober var der 68, der
spillede æblekagebridge.
Det var igen en meget hyggelig eftermiddag med god bridge og et lækkert kagebord.
Der skal lyde en stor tak til de mange
kagebagere. 
Vinderne i de fire rækker blev:
A: Lida Christensen – Ann Posselt
B: Marna Stamm – Metha Olsen
C: Mette Løndal – Anker Løndal
D: Karin Laue – Lis Juncker
Grøn Mester
Den 5. november blev der spillet grøn
mester, og de tre bedste blev:
1 Ragna Rømer – Frands Haaning
137
2 Ellen Schøning - Holger Sørensen 121
3 Erik Evald – Iver Struck
120
Finalen spilles på Fyn den 11. december.
Klubsølv
Fredag den 11. november var der en
lille flok på 10 par, der spillede et heat i
Danmarks Bridgeforbunds landsdækkende
klubsølvturnering.

HUSK:
- Indledende runde i mix par søndag
den 8. januar kl. 10.00.
- Fredagsbridge den 20.01.17. Hagen
Clausen underholder med fortællinger
og billeder fra Tanzania.
- Lørdagsundervisning den 28.01.17
kl. 13.00 ved Rethe Dahlstrup og Svend
Erik Holst.
- Lagkageturnering søndag den
26.02.2017 kl. 13.00
- Trekantsmatch lørdag den
04.03.2017 kl. 10.00
- Indledende runde i senior par søndag
den 26.03.2017
JULEGAVER:

Husk: Du kan købe dine julegaver i Rethes
bridgebutik 

Bestyrelsen
ønsker alle en glædelig
jul og et
godt nytår
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Julekonkurrence nr. 1
af Niels Dahl

Julekonkurrence nr. 2
af Alice Dahl
AABC Jeopardy

Skriv din forklaring på et stykke papir
og aflever det – med tydeligt skrevet
navn – i konkurrencekassen i klubben
senest den 6. december 2016.

Skriv dine svar i nummereret rækkefølge på et stykke papir og aflever det –
med tydeligt skrevet navn – i klubben
senest den 6. december 2016.

Præmien er en flaske god rødvin til tre
rigtige besvarelser.

Blandt alle rigtige svar trækkes 3 vindere af en flaske god rødvin.

Vest/ingen

1. Klovdyr med korte ben, tyk krop og
krøllet hale.
Hvad er en
________________________________















2. Lille trækugle, som petanque-kuglerne skal kastes så tæt på som muligt.
Hvad er en
________________________________






3. Italienske brødstænger, der stammer
fra Torino.
Hvad er
________________________________

V N
Ø S
1♠ pas 2♠ 3♥
3♠ 4♥ 4♠ 5♥
D pas pas pas
Udspil ♦B

4. Peter Plys’ bedste ven, lille, spinkel,
ængstelig og mørkeræd, men også altid
venlig og loyal.
Hvem er
________________________________

Hvordan undgår Syd en ruderaftrumfning, så han vinder sin kontrakt?

5. At snavse nogen eller noget til.
Hvad er
___________________________
6. Den foretrukne julemiddag i ca. 43 %
af de danske hjem.
Hvad er
________________________________
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