Nr.21 2017

NYHEDSBREV

Kære medlem
af formand Jørn Jeppesen

Tak til vores sponsor

Hjertelig velkommen til 17 nye kursister
Sæson 2017-18 er nu godt i gang, og
vi er nu 308 medlemmer i AaBC. Det er 8
færre end sidste sæson, og tilbagegangen
ville have været større, hvis ikke der var
kommet 17 nye kursister på vores undervisningshold onsdag aften.

Skolebridge
I oktober er det for 2. gang lykkedes
for KP Larsen og hans medhjælpere at få
oprettet et hold med skolebridge på Friskolen i Aabenraa. Skolebridge er et supplement til matematikundervisningen.
På sigt vil dette være med til at udbrede kendskabet til bridgen, og måske bliver
nogle af børnenes forældre interesseret i
bridge.

Bente Evald og fire koncentrerede kursister

Gang i skolebridgen på Friskolen

Reelt har vi mistet 25 medlemmer i
forhold til sidste sæson, og det er der mange årsager til. Nogle stopper, nogle flytter,
og nogle spiller i andre klubber. Vi har ikke
indtryk af, at de, der stopper, er utilfredse
med AaBC, men generelt er der i øjeblikket
tilbagegang for bridgen.
Vi kan bryste os med, at vi nu er den
største klub i Distrikt Sydjylland, og med at
de 308 medlemmer er flittige, så vi i år spiller ved et bord mere om ugen end sidste år.
Men vi har en fælles opgave med at
værne om de eksisterende medlemmer og
skaffe nye medlemmer til klubben, så det
fortsat er attraktivt at spille bridge i AaBC
på alle vores spilletidspunkter.

Ca. 20 skoleelever i alderen 12 – 14 år
vil hver tirsdag kl. 13 frem til vinterferien
spille bridge to timer om ugen.
Vi kan godt bruge flere hjælpere. Har
du tid, så kontakt KP Larsen på 7463 2173.
Specielt til kursister

AABC – nyhedsbrev november 2017

HUSK:
 Julebridge med gløgg og æbleskiver
søndag den 26. november kl. 13.00.
Juleafslutning torsdag den 14. december kl. 17.30. Maden bliver leveret
af Ritas køkken. Glæd dig 
 Lynbridge tirsdag den 19. december
kl.18.30.
 Champagnebridge fredag den 29.
december kl. 19.00.
Generalforsamling
Generalforsamlingen blev afholdt lørdag den 9. september. Der var 36 deltagere.
Formanden berettede, at vi fastholder
et højt aktivitetsniveau og et lidt mindre,
men stadig højt medlemstal på 308 i den
nye sæson.
Kassereren fortalte, at klubben havde
et flot overskud på 87.605 kr. mod 71.851
kr. i forrige sæson. Overskuddet bruges til
at nedbringe gælden til medlemmerne, og
nu er de første 100.000 kr. tilbagebetalt.
Hele bestyrelsen var på valg og alle
blev genvalgt. Svend Rasmussen fik overrakt en lille gave i anledningen af hans 25
års jubilæum i bestyrelsen.
Du kan se bestyrelsessammensætningen og læse referat fra generalforsamlingen
på klubbens hjemmeside.
Efter generalforsamlingen var der vanen tro frokost og bridge. 
A-rækken blev vundet af Brigitta
Sicka - Inger Eybye og B-rækken af Karin
Hansen - Inge Schmidt.
Trafikale trængsler snart ovre
Aabenraa Kommunes byfornyelsesprojekt i Søndergade er heldigvis slut. Når
Skibbrogade er færdig, har vi bestilt håndværkere til at friske vores facade op, så vores bygning kan leve op til den fine standard i området.

Travlt program i efteråret
I efteråret har vi igen gennemført
mange ekstra turneringer. Du kan efterfølgende læse om dem.
Venskabskamp
Lørdag den 14. oktober var 9 par
fra AaBC til venskabskamp i Heikendorf nær Kiel mod ”Bridge am Gruen”.
Det var 13. gang venskabsturneringen blev gennemført. Flere par fra
AaBC klarede sig flot. Dirk Willecke Udo Petersen, der er medlem i AaBC
vandt turneringen efterfulgt af Ulla
Bruhn – Svend Rasmussen samt Lisbeth
– Axel Petersen og Annemarie Bressen
– Sune Groes på 4. og 5. pladsen.

Vi blev modtaget med åbne arme af Sabine og en kæmpe paella.

Svend Rasmussen og Ulla Bruhn opnåede en flot 2. plads. Til højre ses Richard
Hömmen, formand i Bridge am Gruen.
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Æblekageturnering
Søndag den 22. oktober var der 78,
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
kageleverandører. 

topplaceringer til AaBC-par. Finalen spilles
i AaBC den 21. januar.
Klubsølv
Fredag den 10. november var der 14
par, der spillede et heat i Danmarks Bridgeforbunds landsdækkende klubsølvturnering.
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: Willy Eltved – Leif Ø. Nielsen
Ø-V: Annelise – Søren Dahl
HUSK også:
- Fredagsbridge den 19.01.18. Ester
Eilersen underholder med fortællinger
og billeder fra Mozambique.
- Lørdagsundervisning den 27.01.18
kl. 13.00 ved Rethe Dahlstrup og Svend
Erik Holst.
- Lagkageturnering søndag den
25.02.2018 kl. 13.00
- Trekantsmatch lørdag den
03.03.2018 kl. 10.00
JULEGAVER:

De lækre kager blev spist med velbehag
Vinderne i de fire rækker blev:
A: Jørgen Nørgaard – Jesper Olsen
B: Hilde Christiansen – Erik Helsinghoff
C: Karin Laue – Kirsten Midtgaard
D: Aase Damberg – Ulla Villumsen og
Ellen Boisen – Erik Hansen
Grøn Mester
Den planlagte turnering i AaBC blev
aflyst pga. manglende tilslutning. I stedet
for blev den spillet i Bramming dog uden

Husk: Du kan inden den 3. december bestille dine julegaver i Rethes bridgebutik 

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

Julekonkurrence nr. 2

af Niels Dahl

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 8. december 2017.

Skriv dine svar i nummereret rækkefølge på et stykke papir og aflever det –
med tydeligt skrevet navn – i klubben
senest den 8. december 2017.

Præmien er en flaske god rødvin til tre
rigtige besvarelser.

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

 ED10
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 E874
 103
 42
KDB9
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1. En grans blomsterstand
Hvad er en ______________________
53
8742
KB9652
8

 KB9876
E
3
 EK742

2. Rød eller grå bjergart, som især består af kvarts og feldspat.
Hvad er _________________________
3. Appelsinstor frugt, der er fyldt med
røde, syrligsøde kerner.
Hvad er et _______________________

Syd spiller 6 spar med hjerter
konge i udspil.
Hvordan kan S vinde kontrakten?

4. Stor muskuløs hund med glat, blank
pels og en skulderhøjde på over 75 cm
Hvem er en ______________________
5. Melding i bl.a. whist og l’hombre, der
betegner, at man sammen med sin makker skal tage mindst 7 stik.
Hvad er ________________________
6. At undersøge noget nøje, især med
synet.
Hvad er at________________________
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