Kære medlem
Af formand Jørn Jeppesen
Så er vi klar til en ny sæson i AaBC.
Du kan igen se frem til en spændende sæson med klubturneringer og mange interessante ekstra turneringer. 
Der er ikke lavet større ændringer i
klubprogrammet i den nye sæson. Iver
Struck og Erik Evald er nye klubledere
torsdag eftermiddag, og Axel og Jes bytter spilledag. Spilletidspunkterne fremgår
af nedenstående oversigt.
Første spilletidspunkt er mandag den
4. september kl. 13.00 og så fremdeles.
HUSK AT MØDE OP og god fornøjelse med den nye sæson.

I den kommende sæson er der en
fremgang på 3 borde om dagen og en tilbagegang på 2 borde om aftenen.
Inklusiv Glant, Dameklubben og Ældre Sagen er der fortsat lidt flere end 500,
der spiller bridge i AaBC om ugen.
Generelt skal der lyde en stor tak til
de hjælpsomme og fleksible medlemmer,
der har gjort det muligt at spille på et fornuftigt antal borde på alle vores spilletidspunkter.
I kan stadig nå det
Er I fire der vil spille en kort sæson
fra oktober – marts enten tirsdag formiddag eller torsdag eftermiddag, kan I stadig
nå det. Kontakt i så fald Ole Nielsen eller
Rethe Dahlstrup.

Spilletider 2017-2018:
Mandag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Torsdag

Tid
13.00
19.00
9.00
13.00
19.00
13.00

Start
04.09
04.09
03.10
05.09
05.09
05.10

Torsdag

19.00

07.09

Leder
Rethe Dahlstrup
Ole Nielsen
Ole Nielsen
Niels Dahl
Axel A. Petersen
Iver Struck og Erik
Evald
Jes S. Brabrand

Undervisning:
Tid
Onsdag kl. 19.00
Begyndere NS 1-2

Start
13.09

Leder
Bente Evald og
Laila Nielsen

Desuden spiller Dameklubben og Ældre Sagen onsdag eftermiddag samt
Glant onsdag aften.
Deltagerantal
Rethe og Inger har i sommer som
sædvanligt haft travlt med at registrere tilmeldinger, afløsere og få de enkelte spilleaftener til at passe.

Medlemstal
Det er tvivlsomt, om vi kan fastholde
medlemstallet på 316 fra sidste sæson.
Der skal komme ca. en snes nye på begynderholdet, for at vi holder status quo.
Velkomstfolder
AaBC har en velkomstfolder specielt
til nye medlemmer. Du finder folderen i
klubben eller på klubbens hjemmeside:
http://aabenraa.wp.bridge.dk/

Undervisning
I denne sæson tilbyder vi begynderundervisning onsdag aften. Foreløbig er
der 9 tilmeldte.
Kender du nogen, som kunne tænke
sig at lære at spille bridge, så gør dem opmærksom på denne mulighed. Tilmelding
til Bente Evald på tlf. 28 73 64 22.
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Lynkursus 2017
I maj gennemførte vi for 15. gang vores årlige lynkursus i AaBC.
I år var der beskedne 8 tilmeldte til
kurset. Flere af deltagerne har nu meldt
sig til årets begynderkursus.
Sæsonprogram
Vores ”spilleledere” har lavet et varieret turneringsprogram til os. Du kan se
programmet på klubbens hjemmeside og
på opslagstavlerne i klubben.
På torsdag aftener vil vi, hvis der er
interesse herfor, lave halvtimes lektioner
kl. 18.15 – 18.45 en gang om måneden,
hvor vi gennemgår udvalgte emner.
Bridge + more
I den kommende sæson vil vi igen
bruge b+m på visse spilletidspunkter. Det
vil især være mandag- og torsdag aften,
tirsdag formiddag samt til undervisning,
at b+m anvendes. Vi forventer, at teknikken vil køre betydelig bedre end i foråret.
Husk systemkort
Vi vil fra bestyrelsen gøre opmærksom på, at det er obligatorisk at lægge to
ens udfyldte systemkort på bordet, inden
spillet begynder. Det letter spillets gang
for alle inkl. turneringslederne.
Ekstra turneringer
Som sædvanlig vil vi i løbet af sæsonen gennemføre en række ekstra turneringer, som vi naturligvis gerne vil have jer
til at deltage i. SÅ HOLD JER IKKE TILBAGE. Alle kan være med, da vi oftest
spiller i seedede rækker.
Vi har allerede nu gennemført den
første ekstra turnering nemlig Aabenraa
Turneringen.
Parkering
Har du brug for en af vores parkeringspladser i gården, som er reserveret til

medlemmer med særlige parkeringsbehov, så henvend dig til en af lederne.

Generalforsamling
lørdag den 9. september kl. 10.30
med frokost og bridgeturnering.
Tilmeld dig til spisning i klubben.
Ta’ med til venskabskamp i Kiel
Lørdag den 14. oktober er vi inviteret
til venskabskamp mod Bridge am Gruen i
Heikendorf nær Kiel.
Det er 13. gang vi spiller denne turnering. I år har det desværre ikke været
muligt at lave fælles kørsel. Vi håber, at
mange alligevel vil deltage og selv finde
vej til Heikendorf.

Venskabskamp mod Bridge
am Gruen i Kiel
Lørdag den 14. oktober kl. 13-19.
Pris: 10 € inkl. kaffe/te og kage.
Pris aftensmad: 10 €.
Tilmelding senest den 07. oktober
Fri tilmelding til finalerne i distriktet
I den kommende sæson er de indledende runder i distriktsturneringer afskaffet, så man nu melder sig direkte til distriktsfinalerne i åben par, dame par, mix
par og senior par. Husk det kan være adgangsbilletten til DM i Svendborg.
Frivilligt arbejde
Husk at udfylde en seddel med frivilligt arbejde eller skriv dig på listen på
opslagstavlen. Jo flere vi er om at dele
arbejdet, jo nemmere og sjovere er det.
Deltag – GRATIS – i distriktets holdturneringer og Vinoble Cup
AaBC er i denne sæson repræsenteret i
DBF’s 3. division for hold. Vores hold fik
desværre kun en sæson i 2. division.
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Deltag i distriktets holdturneringer.
Klubben betaler indskud i kredsens og
distriktets holdturneringer samt det 1. indskud i DBF’s Vinoble Cup.
Fortæring og transport må I selv klare.
Der kommer opslag i ”Distrikts Nyt” i
september, så husk at tilmelde jer. Udfyldte tilmeldingsblanketter kan afleveres
til kassereren.
Åben par distriktsfinale
Flemming Boesgaard - Jørn Jeppesen
opnåede en flot 3. plads ved finalen i åben
par, som blev spillet i AaBC i maj.
De tre bedste i distriktsfinalen

Heldigvis har vi haft meget få gener
fra diskoteket. Det er meget flinke og hensynsfulde unge mennesker, der driver det.

Lidt færre til Drop In
I sommer har der desværre igen været lidt færre til drop in. Det er bekymrende, at selv ikke dårligt sommervejr kan
vende udviklingen.
Der er fortsat flest spillere mandag
aften, hvor der typisk har været spillet i
flere rækker. Onsdag eftermiddag har der
oftest kun været en række.

Bronze ved DM i Svendborg
Dansk Bridgeforbunds Bridgefestival blev igen i år afholdt i Svendborg. Det var igen en succes med stort
deltagerantal i mange turneringer.
Bronze til Hanne og Holger

Fra venstre: nr. 3 Flemming og Jørn, nr.1
Frederik Mørk – Steen Schou, nr. 2 Lars
Underbjerg – Per Falk Thomsen.
Medhold i klage om diskotek
I juni har Natur- og Miljøklagenævnet givet os medhold i, at kommunens tilladelse til et diskotek i stueplanen ikke
var i overensstemmelse med lokalplanen
for området.
Det stiller selvfølgelig kommunen i
et dårligt lys, men det ændrer sikkert ikke
meget. Kommunen kan evt. ændre lokalplanen for området eller give en dispensation. Diskoteket får nok på den ene eller
den anden måde lov til at køre videre.
Vi er selvfølgelig glade for at have
fået medhold, og vi har fået vores klagegebyr på 500 kr. retur. 

Hanne og Holger Nielsen th. sammen
med guld- og sølvvinderne
Hanne og Holger Nielsen opnåede en flot 3. plads ved DM for begyndere.
Jes S. Brabrand og Jørn Jeppesen
kom i A-finalen i åben par, men sluttede her på en beskeden 37. plads.
120 par spillede med i åben par.
Birgit Brøns og Frieda Olsen
deltog i begynderfestivalen.
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Ole Nielsen repræsenterede
endnu en gang AaBC som frivillig ved
festivalen - flot. 
Jeg kan kun opfordre flere
AaBC´ere til at deltage i festivalen.

God økonomi
Klubbens regnskab for sæsonen
2016-17 viser et resultat på 87,6 t. kr.
mod 71,8 t. i forrige sæson.
Resultatet er flot og afspejler de
mange aktiviteter klubben har. Overskuddet anvendes til at indfri lånebeviser for
100.000 kr. De, som har fået lånebeviser
indfriet, er blevet kontaktet af Rethe. Du
kan høre mere om regnskab og andre
klubforhold på generalforsamlingen.

Uændret kontingent
Vores kontingent for den kommende
sæson er uændret.
Kontingentet dækker abonnement på
Dansk Bridge, medlemskab af Aabenraa
Bridge Center, Danmarks Bridgeforbund
og Distrikt Sydjylland.
Én lang sæson, 01.09.17 - 30.04.18,
koster 1000 kr.
Én kort sæson, 01.10.17 - 31.03.18,
koster 850 kr.
Hvis du har en anden klub under Danmarks Bridgeforbund som din hovedklub,
får du en rabat på 220 kr.
Hvis du spiller flere gange om ugen,
så koster:
- en ekstra gang lang sæson 500 kr.
- en ekstra gang kort sæson 400 kr.
Passivt medlemskab koster 400 kr.

en ekstra kort
I alt

400 kr.
1.900 kr.

Lånebeviser
Ejer du lånebeviser, der ikke er udtrukket, må du trække gavekortet på
50 kr. fra pr. bevis i dit samlede kontingent. Er du i tvivl, så spørg vores
kasserer, Rethe Dahlstrup.
Det samlede beløb skal indbetales senest den 15. september 2017 på klubbens
bankkonto i Sydbank. Registreringsnummer 7910. Kontonummer: 1074551.
Der vil være mulighed for at betale
kontant til Rethe i uge 37 inden spillestart.
Begynder- og fortsætterundervisning koster 700 kr. efterår og forår i alt
1.400 kr. (Du får 150 kr. i rabat, hvis du
allerede har undervisningsbøgerne). Betaling senest 3. undervisningsaften til ovennævnte konto.

Aabenraa Turneringen
Den 20. august blev Aabenraa Turneringen afviklet endnu engang. I år deltog
96 og mange var gæster fra andre klubber.
Turneringen forløb godt takket være
de frivillige hjælpere. Tusind tak til jer
og vores præmiesponsor: Sydinvest 
De fire rækkevindere

Eksempel:
Du spiller mandag aften, tirsdag aften
og torsdag eftermiddag.
Afregningen for disse tre gange er:
En lang sæson
1.000 kr.
en ekstra lang
500 kr.
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