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Kære medlem 
af formand Jørn Jeppesen     
 

Godt nytår 
December og januar bød vanen tro på 

masser af aktivitet i Aabenraa Bridge 

Center.  

Foruden de almindelige klubaftener var 

der juleafslutning, lynbridge, champagne-

turnering, indl. runde i mix par, fredags-

bridge med Hagen Schmidt Clausen og 

undervisningslørdag.   

Desuden havde vi bestyrelsesmøde, hvor 

efterårssæsonen blev evalueret og forårs-

sæsonen detailplanlagt. 

 

Mange deltagere 

Der har været stor tilslutning til alle ar-

rangementer, fx var der fuldt hus med 128 

deltagere til champagnebridge, 68 til lyn-

bridge, 80 til juleafslutningen og 64 til 

undervisningslørdag. Det er flot. 

Der skal lyde en stor tak til alle vores tro-

faste arrangører for det store arbejde, I ud-

fører.  

 

Fredagsbridge med Hagen S. Clausen 

Fredag den 20. januar lykkedes det at 

gennemføre fredagsbridge, hvor Hagen 

Smidt Clausen viste videoer og fortalte 

historier fra hans ophold som tandlæge i 

Tanzania. 

Det blev en fornøjelig aften med 42 delta-

gere. Foruden videoer og gode historier 

blev der budt på hot dogs, lækre lagkager 

og et godt spil bridge. 

Hagen stiller gerne op med 2. del af fore-

draget næste år.  

 
Hagen S. Clausen underholdte med vide-

oer og historier fra Tanzania 

 

Børnehavebørn fra Tanzania 

 

Skolebridge i Aabenraa 

I januar lykkedes det for os at få et lille 

gennembrud med skolebridge i Aabenraa. 

Over fire mandag morgener fra kl. 8.15 – 

9.45 har 44 elever fra 6. og 7. klasse på 

Friskolen stiftet bekendtskab med bridge. 

Mange af børnene har taget godt imod det 

nye tilbud, og en elev udtalte begejstret 

efter 1. gang: ”Det spil burde vi spille 

hver dag”. 

Lærere og ledere på skolen har også taget 

godt i mod bridge som undervisningstil-
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bud, og vi håber at kunne etablere et mere 

fast tilbud i efteråret. 

Forløbet slutter med en lille turnering i 

AaBC en onsdag formiddag i februar. 

Vores skolebridgeudvalg med KP Larsen 

i spidsen og mange frivillige fra AaBC 

har sammen med Morten Bilde fra Århus 

stået for det nye initiativ. 

 

Morten bilde forklarer om bridge for ele-

ver på Aabenraa Friskole. 

 

 
Det syder af bridge og koncentration på 

Friskolen 

 

28.01 Undervisningslørdag 

I år underviste Rethe og Svend Erik i for-

svar mod svage toåbninger. Lebensohl og 

Leaping Michaels var dagens nye konven-

tioner. Det var en stor mundfuld for man-

ge, men et godt indblik i mange af 

bridgens fantastiske finesser. Øvespillene 

gav mulighed for at teste teori i praksis. 

 

Aksel og Kirsten K. Sørensen var endnu 

en gang vært for et lækkert kagebord 

 

 
Hov hov, man er vel ikke lektor og bridge-

lærer for ingen ting! 

 

Kommende turneringer 

I foråret byder vi på mange spændende 

ekstra turneringer, så husk at sætte kryds i 

kalenderen: 

  

26.02 Lagkagebridge 

Her bliver der budt på bridge og lækre 

lagkager. Turneringen er et tilløbsstykke 

og behøver ikke nærmere præsentation. 

Deltagerne kommer ofte langvejs fra og 

enkelte har spurgt, om det er nødvendigt 

at spille bridge.  

 

04.03 Trekantsmatch 

Holdkamp mod Gråsten og i år og frem-

over Enigheden fra Sønderborg. Denne 

turnering har KP Larsen været trofast ar-

rangør af i mange år. Kom og vær med til 

at forsvare klubbens ære. 

http://aabenraa.wp.bridge.dk/wp-content/uploads/sites/7/2013/09/skolebridge1.jpg
http://aabenraa.wp.bridge.dk/wp-content/uploads/sites/7/2013/09/skolebridge1.jpg
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01.04 Introbridge 

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 i år er det gratis! 

 

02.04 DM for begyndere 

Er du begyndt at spille bridge efter 31. ju-

li 2015 kan du deltage i denne turnering 

og måske blive danmarksmester! 

 

29.04 Afslutningsfest 

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.  

  

Juleafslutning 

Den 8. december var vi 80, der var til ju-

leafslutning i AaBC. Det var igen en me-

get fornøjelig aften med god mad fra 

Kværs Kro, dejlige julesange med klaver-

spil til af Elin Børsting og hyggelig bridge 

til slut. 

Vores nye arrangører Frieda Olsen og 

Birgit Brøns fortjener stor ros for et godt 

arrangement.  

 

Lynbridge 2016 

Den 16. december var der 68 til lyn-

bridge. Det er en sjov aften, hvor vi nåede 

56 spil. Der er knald på, men de fleste når 

det til tiden!  

Rækkevinderne blev: 

A: Sune Groes – Niels Nielsen 

B: Søren Dahl – Hans Fink 

C: Yvonne S. Brabrand – Laila Nielsen 

D: Anne Marie Jessen – Søren Kuus 

 

Champagnebridge 

Vores nytårsturnering blev vanen tro et 

tilløbsstykke. Der var endnu en gang fuldt 

hus med 128 deltagere, og der blev spillet 

i 8 seedede rækker. Yvonne og Jes havde 

pyntet lokalerne festligt op. Rækkevin-

derne kan ses på billedet herunder. 

 

De glade vindere af Champagneturneringen 2016 

 
A: Jes S. Brabrand – Jørn Jeppesen, B: Hans Fink – Søren Dahl, C: Mie – Christian Jo-

hannsen, D: Erik Helsinghoff – Jess Günther; E: Annelise Dahl – Elin Børsting, F: Ingrid 

Mattesen– Arne Bentsen, G: Birgit Günther – Vibeke Ullerichs, H: Johan P. Jessen – Sø-

ren Kuus 
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Distriktsturneringer 
I december var der finale i Grøn Mester i 

Læseforeningens lokaler i Odense. Ragna 

Rømer og Frands Haaning fra AaBC bril-

lerede ved at vinde turneringen. STORT 

TIL LYKKE. 

I januar var der indl. runder i mix par og 

damepar. Her gik flere par videre til fina-

lerne.  

 
Ragna og Frands vandt finalen i Grøn 

Mester 

 

Deltag i finalen i Åben Par 
Den 20. og 21. maj er der distriktsfinale i 

Åben Par i AaBC. ALLE KAN 

TILMELDE SIG. Der er ingen kvalifika-

tionsrunder, og jeg vil kraftigt opfordre 

især vores A-række spillere til at benytte 

sig af dette fantastiske tilbud.  

Her får I muligheden for at måle jer med 

de bedste spillere i Distrikt Sydjylland. 

Nogle af dem spiller på landsholdet og er 

danske mestre! Regn ikke med, at I vinder 

turneringen, men udnyt muligheden for en 

god bridgeoplevelse. 

Turneringen spilles enten over en hel 

weekend, lørdag og søndag eller måske 

kun en enkelt dag alt afhængig af det en-

delige deltagerantal.  

 

Bestyrelsesmøde 20.12.2016 
Fra bestyrelsesmødet skal nævnes: 

- At kontingentet for næste sæson er 

uændret medmindre kontingentet til 

DBF eller Distrikt Sydjylland stiger 

drastisk.  

- At vi fortsætter med drop in onsdag 

eftermiddage i sommer. 

- At økonomien fortsat er god. Der 

ventes et fornuftigt overskud i denne 

sæson.  

- At vi betaler tilbage på vores låne-

ordning i forbindelse med betaling af 

næste sæsons kontingent. 

- At sponsorkontrakten med Sydbank 

er fornyet, og at banken gerne ser nye 

kunder fra AaBC.  

- At der er indkøbt ny opvaske- og ko-

pimaskine. 

- At vi i foråret vil teste den seneste 

nye teknologi, Bridge+More, inden 

for bridge, og vi vil vi søge fonde om 

støtte til indkøb heraf. 

Interesserede kan læse referat fra besty-

relsesmødet på klubbens hjemmeside. 

 

Bridge + More. 

  
B+M består af en bordkortblandema-

skine og en tablet, som gør det muligt 

at blande kort, registrere meldinger 

og spilforløb ved hvert bridgebord.  

 

De væsentligste fordele er: 

 -Automatisk kortblanding ved borde-

ne 

- Registrering af meldinger og spil 

- Løbende resultatformidling 

- Mulighed for spil af forud lagte øve-

spil til undervisning. 

- Mulighed for analyse af spillede spil 

- Mulighed for at replicere allerede af-

holdte turneringer fx VM, DM. 


