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NYHEDSBREV 

Kære medlem 
af formand Jørn Jeppesen     
 

Sæsonen lakker mod enden 
Så er denne bridgesæson ved at være 

slut. Vores hold med en kort sæson har al-

lerede sidste spilledag i marts. Heldigvis 

spiller vi andre også i april. 

Du skal dog ikke fortvivle, der er 

mange turneringer, du kan deltage i 

endnu, og der er naturligvis også drop in i 

sommer.  

I bestyrelsen er vi i gang med at for-

berede næste sæson, og vi har allerede 

”omdelt” tilmeldingsblanketter til næste 

sæson.  

 

Aflysninger i AaBC 

I marts har vi desværre måtte aflyse 

to turneringer i AaBC.  

Venskabskampen mod Gråsten 

kunne ikke gennemføres, da Gråsten ikke 

kunne stille hold. Det er turneringsarran-

gørernes opfattelse, at der ikke længere er 

interesse for turneringen, så fremover ud-

byder vi ikke denne turnering. 

Prins Henriks Grand Prix blev natur-

ligvis aflyst, som følge af Hans Kongelige 

Højheds bortgang. Danmarks Bridgefor-

bund har endnu ikke besluttet, hvad der 

sker med turneringen fremover. 

 

Nedrykning fra 3. division 
Vores hold i 3. division blev nr. 11 

ud af 12 hold i denne sæson og må derfor 

tilbringe næste sæson i jydsk/fynsk mel-

lemrække.  

Det er naturligvis meget skuffende, 

at vores hold først rykkede ned fra 2. divi-

sion i forrige sæson og nu også fra 3. divi-

sion i denne sæson. 

Desværre har vi i denne sæson ikke 

haft den fornødne dygtighed og held i de 

vigtigste kampe, så i år har vi tabt kampe 

til hold, som vi ellers tidligere har vundet 

klart over. 

Men vi kæmper videre næste år og 

håber på en hurtig tilbagevenden til divisi-

onen. Det klæder nu klubben bedst at 

have et divisionshold. 

 

Lagkagebridgefest 
Søndag eftermiddag den 25. februar 

var der igen lagkagefest i AaBC. Et 

stort felt på 80 spillere fra nær og fjern 

havde meldt sig, og der blev spillet i 

fire rækker. 16 lækre lagkager rakte til 

alle deltagerne. TAK til alle jer, der 

bagte lagkagerne og til jer, der stod for 

arrangementet.  

 

 
Rækkevinderne blev: A: Niels – Alice 

Dahl, B:Gitte Loudrup – Lis Dahl, C: 

Dagny – Truels Beier, D: Grethe – Chri-

stian Matzen 

 

OBS.: Ingen Dansk Bridge i sommer 

I maj og juni får du ikke tilsendt Dansk 

Bridge. Du kan læse det digitalt på 

http://www2.bridge.dk/. 



Slaget om Sønderjylland 
Søndag den 18. marts arrange-

rede AaBC endnu en gang ”Slaget om 

Sønderjylland” for bridgespillere som 

spiller i Ældre Sagen i det sydøstlige 

hjørne af Sønderjylland. 

I år var der igen 100 deltagere i 

turneringen. Der blev spillet kvalifika-

tion om formiddagen og i fem inddelte 

rækker efter placering om eftermidda-

gen. Fra AaBC udmærkede Margit Ri-

eber og Esther Skytte Jørgensen sig 

ved at vinde D-rækken. 

Der skal lyde en stor tak til de 

fem frivillige fra AaBC som arrange-

rede turneringen. I køkkenet var det 

Birgit Brøns, Frieda Olsen og Laila 

Nielsen. Ole Nielsen stod for regnskab 

og Jørn Jeppesen var turneringsleder. 

 

 
Birgit Brøns i fuld gang med at arran-

gere frokosten 

 

Vi glæder os til at byde velkom-

men til ”Slaget om Sønderjylland” 

igen i 2019. 

 
Ole Lyhne uddeler ros til køkkenholdet 

Kommende turneringer  
07.04 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 

kendskab at have til bridge, de skal bare 

have lyst til at prøve spillet. Alle kan være 

med, og det er gratis! 

 

08.04 DM for begyndere kl. 13.00 

Er du begyndt at spille bridge efter 

31. juli 2016, kan du deltage i denne tur-

nering og måske blive danmarksmester! 

 

06.05 Afslutningsfest kl. 09.30 

Den 6. maj holder vi afslutningstur-

nering/fest i Aabenraa Bridge Center. 

I år laver vi det som bridge og 

brunch. Vi spiller først nogle enkelte run-

der bridge, så brunch og derefter mere 

bridge. Til sidst slutter vi af med noget 

”skrub af mad”. Måske bliver der også 

plads til et par sange under vejs.  

 

Lynkursus i maj tirsdage kl. 19.00 

Igen i år tilbyder vi et lynkursus til 

nye spillere over fire tirsdage i maj (1., 8., 

15. og 22.) Kender du nogen, som kunne 

tænke sig at prøve at spille bridge, så gør 

dem opmærksom på denne mulighed. 

 

Repetitionskursus i maj tirsdage kl. 

19.00 

Igen i år tilbyder vi et repetitionskur-

sus over fire tirsdage i maj (1., 8., 15. og 

22.) Emnerne i år bliver oplysningsdob-

ling og svar herpå, negative doblinger, 

fjerde farve mm. Vil du være med, så 

meld dig på listen i klubben. 

 

Drop in 

Hver MANDAG kl. 19.00 og 

ONSDAG kl.13.00 i perioden 1. 

maj til 31. august (ikke 21. maj). 



Aabenraa Turnering 2018 
Søndag den 19. august 2018 kl. 09.30. 

Tilmelding senest 13. august via klub-

bens hjemmeside: http://aaben-

raa.wp.bridge.dk/  

 

Næste sæson 
Tilmeldingsblanketterne til næste 

sæson finder du i en mappe i klubben. 

Husk at kontrollere om navn, adresse, 

mail samt tlf.nr. er rigtige. Ret forkerte 

data og udfyld din blanket. Husk at afle-

verer din blanket i klubben, inden du går 

på sommerferie og 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. (1.9.2018-

30.4.2019) 

Kort sæson:    850 kr. (1.10.2018-

31.3.2019) 

 

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. 

 

Hvis du har en anden klub under DBf 

som hovedklub, får du rabat på 220 kr. 

 

Lånebeviser 

Har du et lånebevis, får du et gavebe-

vis på 50 kr. Har du to beviser, får du et 

gavebevis på 100 kr. osv. 

Hvis du får dit lånebevis tilbagebetalt i 

september, kontaktes du af kassereren. 

 

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. 

Vi tilbyder endvidere også et fort-

sætterkursus tirsdag aften kl. 19.00 

under ledelse af Jens C. Sindholt og Ole 

Nielsen.  Vi håber, at mange vil benytte 

sig af dette tilbud, da det ikke er hver sæ-

son, at vi har et fortsætterkursus på pro-

grammet. Der vil blive undervist i Nor-

disk Standard bog 3 og 4. 

Du får rabat, hvis du allerede spiller 

fast formiddag, eftermiddag eller aften og 

samtidig går på fortsætterkursus. Kurset 

koster normalt 1.400 kr. (inkl. bøger), 

men du kan i så fald nøjes med 1.000 kr. 

 

Aften bridge 
Vi har desværre set, at der bliver 

færre, der spiller om aftenen - og det 

er vi, der spiller om aftenen, rigtig 

kede af, for så kommer vi til at mangle 

nogle at spille mod! 

Du bedes derfor overveje en eks-

tra gang, om du ikke vil spille om afte-

nen. Vil din makker ikke spille, kan vi 

i klubben måske hjælpe med at finde 

en anden makker. Henvend dig til Re-

the, hun er ofte behjælpelig.  

Vi håber, at mange fra vores be-

gynderhold i år, vil fortsætte med at 

spille om aftenen.  

 

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. 

  

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


GENERALFORSAMLING 
med spisning og bridge 

 

Der indkaldes herved i henhold til 

vedtægterne til generalforsamling:  
 

Lørdag den 22. september 2018  

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 6. september.  

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 

12. september. 

 

Ta’ på bridgehøjskole 
Kunne du tænke dig at komme på 

bridgehøjskole, så er muligheden der på 

Nørgaards Højskole i Bjerringbro. 

Bridgehøjskolen får rosende omtale af 

tidligere kursister, og planlægger du at 

tage af sted, så har klubben et gavekort 

på 500 kr., som kan erhverves ved 

henvendelse til klubbens formand se-

nest den 31. maj. Er der flere, der øn-

sker at gøre brug af gavekortet, bliver 

der trukket lod blandt dem, der har 

henvendt sig. 

Du kan læse mere om højskolen i bro-

churen på klubbens opslagstavle og på 

højskolens hjemmeside. 

 

 
Læs mere på https://nrgaard.dk/korte-

kurser/bridge/ 

 

Trænger du til et skønheds-

løft? 
Ja, det er vi nok mange, der gør. Og 

nu har du chancen. Klinik Salomonsen til-

byder medlemmer fra Aabenraa Bridge 

Center en rabat på 15 % til dig personligt 

på alle behandlinger og produkter. Du 

skal blot nævne dit DBF-medlemsnum-

mer, når du booker en tid. 

 

 
 
(Beliggende i Klinik Bøgen) 
Haderslevvej 48, 6200 Aabenraa 
 
Klinik Bøgen +45 73626100 
Mobil +45 31215811 
 
www.kliniksalomonsen.dk 
info@kliniksalomonsen.dk 
https://www.facebook.com/KlinikSalo-
monsen/ 
 

Prøv det! Ikke mindst for din mak-

kers og dine modstanderes skyld, som 

uden tvivl bliver endnu gladere for at 

sidde over for dig ved bridgebordet.  

 

 Bestyrelsen ønsker: God som-

mer og på gensyn næste sæson. 

https://nrgaard.dk/korte-kurser/bridge/
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https://nrgaard.dk/wp-content/uploads/2017/11/bridge-og-hjskole-2018-nrgaards-hjskole-danmarks-bridge-akademi.pdf
https://kliniksalomonsen.dk/

