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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, finale i grøn mester og under-

visningslørdag. Fredagsbridgen den 19.1 

blev desværre aflyst pga. sygdom.   

 

Mange deltagere 

Der har været stor tilslutning til alle ar-

rangementer. Der var næsten fuldt hus 

med 124 deltagere til champagnebridge, 

68 til lynbridge, 90 til juleafslutningen og 

52 til undervisningslørdag. Det er flot. 

Der skal lyde en stor tak til alle vores tro-

faste arrangører for jeres store indsats.  

 

Afholdte turneringer 
Juleafslutning 

Den 14. december var vi 90, der var til ju-

leafslutning i AaBC. Det var en meget 

fornøjelig aften med god mad fra Ritas 

køkken, dejlige julesange med klaverspil 

til af Elin Børsting og hyggelig bridge til 

slut. 

Vores arrangører Frieda Olsen og Birgit 

Brøns fortjener stor ros for et flot arran-

gement.  

 

Lynbridge 2017 

Den 19. december var der 68 til lyn-

bridge. Det er en sjov aften, hvor vi nåede 

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

det til tiden!  

 

Rækkevinderne blev: 

A: Tommy Johnsen – Jackie Grothe 

B: Ragna Rømer – Frands Haaning 

C: Esther Skytte – Margit Rieber 

 

Champagnebridge 

Vores nytårsturnering blev vanen tro et 

tilløbsstykke. Der var næsten fuldt hus 

med 124 deltagere, og der blev spillet i 6 

seedede rækker. Yvonne og Jes havde 

pyntet lokalerne festligt op. Rækkevin-

derne kan ses på billedet på næste side. 

 

Distriktsturneringer 
Den 21. januar var der finale i Grøn Me-

ster i AaBC, hvor spillere fra Fyn og Syd-

jylland bød hinanden kamp. Den nybagte 

Skoledanmarksmester Clara Brun 

Pedersen og Ole Nissen fra Bramming 

vandt med to point foran Lis Gyring – 

Lars Trolle-Christensen, Svendborg. 

 

 
Fra venstre nr. 2 Lis Gyring – Lars T. 

Christensen, nr. 1 Clara B. Pedersen – 

Ole Nissen og nr. 3 Inga Thomsen – Lisa 

Sørensen. 
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De glade vindere af Champagneturneringen 2017 

 
A: Jes S. Brabrand – Jørn Jeppesen, B: Kirsten – Birger Hansen og Ingelise – Christian 

Holme, C: Iver Struck – Erik Evald, D: Annelise Dahl – Elin Børsting; E:Hanne Chri-

stensen – H.P. Christiansen, F: Lene Remmer Lund – Anne Marie Damgaard 

Undervisningslørdag 27.01 

I år underviste Rethe og Svend Erik i for-

svar mod sans og kortvurdering. Wohlin 

var dagens nye konvention. Øvespillene 

gav mulighed for at teste teori i praksis. 

Desværre var det sidste gang, at undervis-

ningslørdagen blev holdt i sin nuværende 

form. 

Der skal lyde en stor TAK til Rethe og 

Svend Erik for deres store undervisnings-

indsats gennem mange år og til Kirsten og 

Aksel for at have bidraget med flotte ka-

ger for 14. gang.  

 

Svend Erik og Rethe sammen med Kirsten 

og Aksel K. Sørensen  

 

 
Svend Erik beundrer det overdådige ka-

gebord 

 

Bestyrelsesmøde 20.12.2017 
I december havde vi bestyrelsesmøde, 

hvor efterårssæsonen blev evalueret og 

forårssæsonen detailplanlagt. 

Fra bestyrelsesmødet skal nævnes: 

- At bestyrelsen vil protestere igen, 

hvis Aabenraa kommune laver ny lo-

kalplan for diskoteket under os. 
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- At kontingentet for næste sæson er 

uændret medmindre kontingentet til 

DBF eller Distrikt Sydjylland stiger 

drastisk.  

- At vi fortsætter med drop in onsdag 

eftermiddag og mandag aften i som-

mer. 

- At økonomien fortsat er god. Der 

ventes et fornuftigt overskud i denne 

sæson.  

- At vi igen betaler tilbage på vores lå-

neordning i forbindelse med betaling 

af næste sæsons kontingent. 

- At sponsorkontrakten med Sydbank 

er fornyet, og at banken gerne ser nye 

kunder fra AaBC.  

- At vi undersøger, om der er interesse 

for et fortsætterkursus tirsdag aften i 

næste sæson. 

Interesserede kan læse referatet fra besty-

relsesmødet på klubbens hjemmeside. 

 

Billeder på hjemmesiden slettes 
På vores hjemmeside under fanen bil-

leder kan du se billeder fra begivenhe-

der i AaBC.  

Vil du se dem fra 2014 og tidligere 

skal du gøre det snart, da vi af plads-

mangel vil slette dem snart. 

 

Kommende turneringer 

I foråret byder vi på mange spændende 

ekstra turneringer, så sæt kryds i kalende-

ren:  

25.02 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.  

 

03.03 Tokantsmatch 

Holdkamp mellem Gråsten og Aabenraa 

Bridge Center. Denne turnering har KP 

Larsen været trofast arrangør af i mange 

år. Kom og vær med til at forsvare klub-

bens ære. 

 

02.04 Prins Henriks Grand Prix 

2. påskedag kl.10 afholder vi i samarbejde 

med DBF og Aller-koncernen indledende 

runde i Prins Henriks Grand Prix. 

Vinderne får ud over præmier mulighed 

for at spille gratis i finalen i København 

den 6. maj. Rejsen er på egen regning. 

 

07.04 Introbridge 

Kender du nogen som kunne tænke sig at 

prøve at spille bridge, så ta´ dem med i 

AaBC denne dag. De behøver intet kend-

skab 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 

Er du begyndt at spille bridge efter 31. ju-

li 2016 kan du deltage i denne turnering 

og måske blive danmarksmester! 

 

06.05 kl. 9.30 OBS! Afslutningsfest 

Den 6. maj holder vi afslutningsturnering 

i Aabenraa Bridge Center. 

I år laver vi det med bridge og brunch, og 

derfor har vi flyttet det til søndag den 6. 

maj kl. 9.30. 

Vi spiller først bridge ca. en time, så 

brunch, bridge igen og et eller andet til 

skrub af mad sidst på eftermiddagen. Må-

ske synger vi også et par sange. 

 

Lyn- og majkursus 

I maj vil vi igen lave lynkursus for nye 

spillere over fire tirsdag aftener, og sam-

tidig laver vi ligesom sidste år et repetiti-

onskursus for øvede spillede. 

 

Deltag i finalen i Åben Par 
Den 21. april er der distriktsfinale i Åben 

Par i AaBC. ALLE KAN TILMELDE 
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SIG. Der er ingen kvalifikationsrunder, 

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. 

Regn ikke med, at I vinder turneringen, 

men udnyt muligheden for en god bridge-

oplevelse. 
 

Tag et fortsætterkursus  
Af Yvonne Sundstrøm Brabrand og 

Laila Nielsen 
 

AaBC tilbyder i næste sæson fortsæt-

terundervisning tirsdag aften ved Jens 

Sindholt og Ole Nielsen. Vi vil gerne 

anbefale klubbens medlemmer at del-

tage i dette kursus og gerne som par.  

Her er der tid til at skabe en fælles for-

ståelse for både melding og spil, og 

det er samtidig et ideelt forum til at få 

afdækket de uklarheder og misforstå-

elser, man oplever på de almindelige 

spilleaftener. 

Vi gik selv på kurset i 2014/15. Der 

opnåede vi bl.a. et bedre grundsystem, 

bedre kortforståelse, mere korrekte 

udspil og større mod på nye konventi-

oner.  

Ole og Jens blev sat på flere prøver, 

men udviste både stor tålmodighed og 

fine evner til at formidle mysterierne i 

Nordisk Standard. Mange fik udvidet 

deres kendskab til brugen af konventi-

oner, og andre fik korrigeret deres dår-

lige vaner. Vi selv fik begge dele og 

havde nogle hyggelige og lærerige af-

tener. 

 

Skolebridge på Aabenraa Friskole 

af Karl Peder Larsen 

       Efter ca. 8 uger med to timer hver 

tirsdag eftermiddag er undervisningen 

på Aabenraa Friskoles valghold i 

Bridge ved at være slut. Vi har natur-

ligvis ikke kunnet nå igennem alle de 

mange konventioner og finesser i sel-

ve spillet af kortene, men dog forhå-

bentligt skabt en vedvarende interesse 

for bridgen. 

    De 20 deltagere har vist glimrende 

forståelse for spillet, og der var da og-

så stor nysgerrighed, da ”Bridgecamp 

i Badeland” i Øster Hurup 7. - 8. april 

2018 blev annonceret. Der er tale om 

et projekt under DBf for spillere under 

25. år og allerede sidste forår var der 

tre elever fra Friskolen med, som nu 

kunne fortælle begejstret om weeken-

den. Det skal blive spændende at se, 

hvor mange der kommer med i april. 

     Der er hver gang blevet spillet ved 

5 borde og uden de mange hjælpere, 

der har fundet vej op på Galgebakken 

ville det have været langt mere be-

sværligt at styre flokken. Så en meget 

stor tak til disse hjælpere fra klubben. 

Tak også til Aabenraa Friskole for at 

der har været mulighed for at få afprø-

vet et længerevarende undervisnings-

forløb. 

 

 
”Mon ikke klør Dame er bedre?” 

 

        Tirsdag den 30. januar har vi den 

store slutturnering, hvor vi kårer årets 

Skolemester. Derefter vil undervisnin-

gen blive evalueret med skolens ledel-

se og så får vi se, hvad der sker frem-

over - men sjovt har det været! 


