
Nr.19  2017                                     Tak til vores sponsor 

       
 

NYHEDSBREV 

Kære medlem 
af formand Jørn Jeppesen     
 

Bridge+More i AaBC 
I begyndelsen af marts fik vores kursister 

fornøjelsen af at være de første, som spil-

lede med Bridge + More i AaBC. 

  

 
Bente og Jens instruerer begynderne i 

brug af B+M 

 

Kursister tog godt imod de nye værktøjer, 

og det varede ikke længe, før de var dus 

med teknikken.  

I løbet af foråret vil andre spillere få lej-

lighed til at teste B+M.  

 

2 x 25.000 kr. fra fonde 
I marts har vi modtaget 25.000 kr. fra 

hhv. Sydbank-fonden og Fabrikant Mads 

Clausens fond til indkøb af Bridge+More 

udstyr. TUSIND TAK.  

Vi er naturligvis meget glade for denne 

støtte, da B+M er et dyrt værktøj at an-

skaffe. Vi har desværre fået afslag om 

støtte fra tre andre fonde.  
 

 
Majbritt F. Hansen fra Sydbank overræk-

ker gavebrev til Jørn Jeppesen 

 

Merchandise i AaBC 
I den seneste tid har du kunnet købe 

fine kuglepenne med AaBC’s navn og et 

25 års jubilæumsmærke på i klubben. 

 

 
Tilbud: En for 20 kr. og to for 30 kr. 

 

Det er ikke meningen, at vi ligesom i 

de store sportsklubber vil oprette en afde-

ling med salg af reklameartikler eller mer-

chandise, som det hedder på udenlandsk. 

Men vi håber, at du vil støtte klubben og 

købe en enkelt eller to eller måske en i 

hver farve.  

 Får vi solgt alle 500 kuglepenne tje-

ner klubben en skilling – samtidig med, at 

det giver reklame for AaBC og bridge i 

almindelighed. 



Nedrykning fra 2. division 
Vores hold i 2. division blev nr. 11 ud af 

12 hold i denne sæson og må derfor til-

bage i 3. division vest i næste sæson. 

Selv om vi fik store klø, var det en ople-

velse at spille i 2. division. Vi spillede fx 

mod et svensk juniorlandsholdspar, som 

blev nr. 2 ved europamesterskaberne og 

Copenhagen Invitational i januar. Desu-

den spillede vi mod en af dansk bridges 

helt store koryfæer Stig Werdelin. Den af-

sluttende weekend blev spillet i Blaksets 

bridgecenter i København. 

 

 
Holdet er Udo Petersen – Dirk Willecke 

og Jes S. Brabrand – Jørn Jeppesen. 

 

Nye skillevægge i AaBC 
I marts har vi fået nye skillevægge i 

AaBC. Johan Christiansen, som arbejder 

for youSee og spiller bridge torsdag aften, 

spurgte, om vi havde brug for flere skille-

vægge. Vi sagde: ja tak til nyere, meget 

lettere og mere fleksible skillevægge. 

 

 
Tusind tak til youSee og Johan 

Kommende turneringer  
01.04 Introbridge kl. 13.00 

Kender du nogen som kunne tænke sig at 

prøve at spille bridge, så ta´ dem med i 

AaBC denne dag. De behøver ingen kend-

skab at have til bridge, de skal bare have 

lyst til at prøve spillet. Alle kan være 

med, og i år er det gratis! 

 

02.04 DM for begyndere kl. 13.00 

Er du begyndt at spille bridge efter 31. 

juli 2015 kan du deltage i denne turnering 

og måske blive danmarksmester! 

 

02.04 Handicapturnering kl. 13.00 

Alle og ikke kun handic… kan deltage i 

denne turnering! Danmarks Bridgefor-

bund står bag turneringen, som spilles på 

landsplan. Der udleveres hæfte med for-

klaring og kortfordeling for alle spil. 

 

29.04 Afslutningsfest kl. 13.30 

Den 29. april holder vi afslutningsturne-

ring/fest i Aabenraa Bridge Center. 

Vi spiller bridge om eftermiddagen og 

slutter denne sæson af med hyggelig fæl-

les spisning og måske et par sange.  

 

Lynkursus i maj kl. 19.00 

Igen i år tilbyder vi et lynkursus til nye 

spillere over fire tirsdage i maj (2., 9., 16. 

og 23.) Kender du nogen, som kunne 

tænke sig at prøve at spille bridge, så gør 

dem opmærksom på denne mulighed. 

 

Drop in 

Hver MANDAG kl. 19.00 og 

ONSDAG kl.13.00 i perioden 1. 

maj til 31. august (ikke 5. juni). 
 

Aabenraa Turnering 2017 
Søndag den 20. august 2017 kl. 09.30. 

Tilmelding senest 14. august via klub-

bens hjemmeside: http://aaben-

raa.wp.bridge.dk/  

http://aabenraa.wp.bridge.dk/
http://aabenraa.wp.bridge.dk/


Næste sæson 
Tilmeldingsblanketterne til næste 

sæson finder du i en mappe i klubben. Du 

kan tilmelde dig ved at aflevere din blan-

ket i klubben senest 31. maj. 

 

Kontingent uændret 
Bestyrelsen har besluttet, at kontin-

gentet i AaBC er uændret i næste sæson, 

da klubbens økonomi er meget solid.  

Satserne er: 

Lang sæson: 1.000 kr. (1.9.2017-

30.4.2018) 

Kort sæson:    850 kr. (1.10.2017-

31.3.2018) 

 

Pr. ekstra gang du spiller i lang sæ-

son, skal du betale 500 kr. 

Pr. ekstra gang du spiller i kort sæ-

son, skal du betale 400 kr. 

Passive medlemmer: 400 kr. 

 

Lånebeviser 

Har du et lånebevis, må du trække 50 

kr. fra i kontingentet. Har du to bevi-

ser må du trække 100 kr. fra osv. 

Hvis du får dit lånebevis tilbagebetalt i 

september, kontaktes du af kassereren. 

 

Hvis du har en anden klub under DBf 

som hovedklub, får du rabat på 220 kr. 

 

Spilletidspunkter 

I næste sæson tilbyder vi samme 

spilletidspunkter som i denne sæson.  

Vi har ledige pladser på alle spil-

letidspunkter, mandag eftermiddag er 

96 deltagere dog maksimum. 

 

Ny makker 
Har du brug for en ny makker i 

næste sæson så gør brug af AaBC’s 

søgeordning på hjemmesiden.  

PS. Det er anonymt.  

 

Meld dig som frivillig 
Vil du give en hånd med i næste 

sæson, så meld dig som frivillig på 

sedlerne på opslagstavlen.  

 

Indslusningsrække 
For at tage godt imod vores nye 

spillere laver vi igen i år en så-

kaldt ”indslusningsrække” torsdag 

aften.  Det indebærer, at spillere, der 

for første gang spiller turnerings-

bridge, får lidt lempeligere vilkår. Det 

kan være lidt ekstra tid, tilladelse til 

brug af lærebøger, ingen oprykning 

mm.  

De nye spillere er naturligvis 

også velkomne på andre spilletids-

punkter, men vi mangler spillere tors-

dag aften, og det er vores ønske, at vi  

er tre rækker torsdag aften. 

 

GENERALFORSAMLING 
med spisning og bridge 

 

Der indkaldes herved i henhold til 

vedtægterne til generalforsamling:  
 

Lørdag den 9. september 2017  

kl. 10.30 i klubbens lokaler.  

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.  

 

Forslag (skriftlige), der ønskes be-

handlet på generalforsamlingen, skal 

være formanden (Jørn Jeppesen) i 

hænde senest den 26. august.  

Vedtægter og klubregler ligger 

fremme i lokalerne. De kan også ses 

på vores hjemmeside under fanebladet 

”Klubben”.  

 

Efter generalforsamlingen spiller vi en 

bridgeturnering. Ønsker du at spise, 

skal du tilmelde dig i klubben senest 

7. september. 



Aktiv Ferie i Aabenraa Kom-

mune i 2017 
Til sommer tilbyder vi sammen med 

Aabenraa Kommune børn og unge 

mennesker at prøve at spille bridge i 

AaBC. Uffe Leisner står bag initiati-

vet. 

 

BIDT af BRIDGE! 
27.6 + 28.6 kl. 10 – 13. 

 

Klasse: fra 6. klasse 

 

Kom og lær om kortspillet BRIDGE. 

Vi skal bruge alle 52 kort. Du får en 

makker, du lærer at tage stik, du lærer 

at melde dine kort, og du lærer om 

trumf og points – måske er der en 

kortspiller gemt i dig? 

 

Om onsdagen kan du opleve en rigtig 

bridgeturnering, der starter kl. 13.00. 

 

Lagkagebridgefest 
Søndag eftermiddag den 26. februar 

var der igen lagkagefest i AaBC. Et 

stort felt på 88 spillere fra nær og fjern 

havde meldt sig. 

 

 
Lækkert ser det ud  

 

15 lækre lagkager rakte til alle delta-

gerne. TAK til alle jer, der bagte lag-

kagerne og til jer, der stod for arrange-

mentet.  

 

Trekantmatch 2017 
af Karl P. Larsen    
Den traditionelle forårsturnering Tre-

kantmatchen var i år skrumpet til en 

Tokantmatch mellem Gråsten Bridge-

klub og Aabenraa Bridgecenter. Hele 

seks hold fra hver klub stillede op til 

matchen. Hvert hold fik to kampe á 24 

spil, afbrudt af en bedre frokost. 

       Sidste år gik den samlede sejr til 

Gråsten, men i år var det AaBC, der 

havde medvinden. Alle tre rækker 

havde AaBC-hold på 1. pladsen: 

  

 
Axel Petersen modtog på klubbens 

vegne pokalen efter sejren, der blev på 

hele 174 – 66 (120 i middel).  

        Arrangørerne havde indtryk-

ket af, at deltagerne havde haft en 

hyggelig dag, selv om det ikke 

blev til en trekantsmatch. 

 

 Bestyrelsen ønsker: God som-

mer og på gensyn næste sæson. 

  


