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  NYHEDSBREV 

Kære medlem 

af formand Jørn Jeppesen     
 

Stor medlemsfremgang 

I den nye sæson 2018-19 kan vi glæde 

os over, at vores medlemstal er steget til 

329. Det er 21 flere end i sidste sæson. Det 

skyldes især, at vi endnu en gang kan møn-

stre et stort undervisningshold med 17 nye 

medlemmer onsdag aften. Det er rart, at vo-

res indsats med at skaffe nye medlemmer fx 

via Bridgens Dag, annoncering og omde-

ling af løbesedler lønner sig.  

Vi er nu den største klub i Distrikt 

Sydjylland og den 4. største i Danmark, kun 

få medlemmer færre end Århus Bridgeklub, 

som er 3. størst. 

 

 
Bente og Laila med kursisterne 

 

Bridge på Aabenraa bibliotek 

Det vil fortsat være en stor og vigtig 

opgave for os at rekruttere nye medlemmer 

og gøre reklame for bridge og vores klub. 

Det er derfor meget glædeligt, at Ann Pos-

selt sammen med en række hjælpere, vil 

promovere bridgen ved at spille bridge på 

Aabenraa bibliotek en række tirsdage kl. 

16-18 i vinter. Kontakt Ann, tlf. 61391617 

eller pack@bbsyd.dk, hvis du vil hjælpe til. 

Generalforsamling 

Generalforsamlingen blev i år holdt 

lørdag den 22. september, lidt senere end 

ellers. Der deltog imidlertid mere end 50 

medlemmer, så måske er det en god idé 

med en senere dato. 

 Formanden berettede bl.a. om den 

glædelige medlemsfremgang og et højt ak-

tivitetsniveau i klubben. 

Kassereren fortalte, at klubben havde 

et flot overskud på 101.546 kr. mod 87.605 

kr. i forrige sæson, og at overskuddet bru-

ges til at nedbringe gælden til medlem-

merne. 

 

Bente Evald blev 

nyvalgt til besty-

relsen. 

Bente vil især va-

retage opgaver 

med undervisning 

og rekruttering af 

nye medlemmer i 

AaBC.  

 

Hele bestyrelsen var på valg. Alle blev 

genvalgt på nær Niels Dahl, som efter 15 år 

i bestyrelsen ikke ønskede genvalg. Stor 

TAK til Niels for veludført arbejde.  Axel 

Petersen fik overrakt en gave i anledning af 

hans 25 års jubilæum i bestyrelsen.  

Du kan se bestyrelsessammensætnin-

gen og læse referat fra generalforsamlingen 

på klubbens hjemmeside. 

Efter generalforsamlingen var der va-

nen tro frokost og bridge. A-rækken blev 

vundet af Anders Løbner - Niels Dahl, B: 

Mona Nissen – Margit Rieber og C: Ellen 

Boisen- Erik Hansen.  
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Skolebridge 

I foråret er det endnu en gang lykkedes 

for KP Larsen og hans medhjælpere at få 

oprettet et hold med skolebridge. Denne 

gang på Løjt skole, hvor ca. halvtreds 6.og 

7. klasseelever får fornøjelsen af at spille 

bridge.  Skolebridge er et supplement til 

matematikundervisningen. 

På sigt vil dette være med til at ud-

brede kendskabet til bridgen, og måske bli-

ver nogle af børnenes forældre interesseret i 

bridge. 

Vi kan godt bruge flere hjælpere. Har 

du tid, så kontakt KP Larsen på 7463 2173.  

 

HUSK:
 Holdbridge mod Gråsten, Padborg og 

Sønderborg søndag den 17. november kl. 

10.00. 

 Julebridge med gløgg og æbleskiver 

søndag den 25. november kl. 13.00. 

Juleafslutning torsdag den 13. de-

cember kl. 17.30.  Maden bliver leveret 

af Restaurant Bendiks. Glæd dig   

 Lynbridge tirsdag den 18. december 

kl.18.30.  

 Champagnebridge lørdag den 29. de-

cember kl. 19.00. 

 

HUSK også: 

- Fredagsbridge den 18.01.19. Vin-

smagning og bridge. 

 - Lørdagsundervisning den 09.02.19 

kl. 13.00 ved HK Sørensen (Århus) og 

Bente Evald. 

- Lagkageturnering søndag den 

24.02.2019 kl. 13.00 

 

Tilmeld dig på hjemmesiden 

Vi vil allerhelst have, at du tilmelder 

dig til alle ovenstående turneringer via vo-

res hjemmeside. Det gør det lettere at følge 

med i tilmeldingerne, der opstår færre fejl, 

og det letter administrationen.  

Specielt til kursister 

 
 

Flot facade 

 
Har du lagt mærke til, at facaden er ble-

vet malet?  

 

Arkivar i AaBC 

Svend Rasmussen er gået i gang 

med at kigge i vores gamle arkiver, og det 

bliver spændende at høre om, hvad han 

støver op.   

Det vil vi fortælle mere om i næste 

nyhedsbrev, men Svend efterlyser alle-

rede nu gamle billeder o. lign. Kontakt 

Svend (tlf. 22441904), hvis du har bille-

der mm., som kan have interesse for arki-

varen og alle andre i klubben.   

 

Rabat hos Klinik Salomonsen ophører  

Vores samarbejdsaftale med Klinik 

Salomonsen ophører pr. 31. december 

2018, men du kan sagtens nå et besøg 

med 15 % rabat inden aftalen udløber.  

  

Travlt program i efteråret 

I efteråret har vi igen gennemført 

mange ekstra turneringer. Du kan efterføl-

gende læse om dem. 
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Venskabskamp 

Lørdag den 29. september var der 

20 par fra AaBC og ”Bridge am 

Gruen”fra Heikendorf nær Kiel, der 

spillede venskabsturnering i Aabenraa.  

Det var 14. gang venskabsturnerin-

gen blev gennemført. 

 Flere par fra AaBC klarede sig 

flot. Rethe Dahlstrup – Svend Erik Holst 

vandt A-rækken mens B-rækken blev 

vundet af Mie og Christian Johansen. 

 

Æblekageturnering 

Søndag den 21. oktober var der 60, 

der spillede æblekagebridge. 

Det var igen en meget hyggelig ef-

termiddag med god bridge og et lækkert 

kagebord. 

Der skal lyde en stor tak til de mange 

kageleverandører.  

 

 
Flot kagebord 

 

Vinderne i de tre rækker blev: 

A: Dora – Johnny Madsen 

B: Hilde Christiansen – Erik Helsinghoff 

C: Inger Olsen – Rigmor Kvist 

 

Grøn Mester 

Den 28. oktober spillede 16 par grøn 

mester i AaBC. Du kan se de tre bedst pla-

cerede på billedet. 

Tre par fra AaBC spiller finale i Mid-

delfart i januar. 

 

 
De tre fra Grøn Mester: nr. 2 Mette og An-

ker Løndahl, nr. 1 Erik Evald – Iver Struck, 

nr. 3 Holger og Hanne Nielsen 

 

Klubsølv 

Fredag den 9. november var der 16 

par, der spillede et heat i Danmarks Bridge-

forbunds landsdækkende klubsølvturnering. 

Det blev en hyggelig aften for delta-

gerne med samme kortfordeling i hele lan-

det, sølv- og guldpoint samt lækker natmad 

til sidst. 

 

 
Vinder at Ø/V og N/S blev: Johnny – Dora 

Madsen og Jørn Jeppesen – Flemming Bo-

esgaard 

   JULEGAVER: 

 
 

Bestyrelsen ønsker alle 
 en glædelig jul  
og et godt nytår

http://aabenraa.wp.bridge.dk/wp-content/uploads/sites/7/2018/10/DSC_0027-1.jpg
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.remisenbrande.dk/dk/Messe/8_131_578/Julemesse-2014.htm&ei=SFNrVLGWAcnyOOrCgYgF&bvm=bv.79908130,d.ZWU&psig=AFQjCNH2BMLLNEy1iOCQq-_RBlu08aEzjg&ust=1416406209759101
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Julekonkurrence nr. 1 
af Niels Dahl 

 

 

 

 

 

Skriv din forklaring på et stykke papir 

og aflever det – med tydeligt skrevet 

navn – i konkurrencekassen i klubben 

senest den 6. december 2018.  

Blandt de rigtige svar trækkes 3 vin-

dere af en flaske god rødvin.  

 
















 

Syd spiller i en holdturnering 5 

ruder, efter at Ø havde meldt ind 

i klør. 

V starter med klør 10, stukket af 

damen i Ø. Ø fortsætter med klør 

konge.  

Hvordan kan S vinde kontrakten, 

når det oplyses, at de udesid-

dende trumfer ikke sidder dårli-

gere end 3-1? 

 

 

Julekonkurrence nr. 2 
af Alice Dahl 

 

 

AABC Jeopardy  

 

 

Skriv dine svar i nummereret række-

følge på et stykke papir og aflever det – 

med tydeligt skrevet navn – i klubben 

senest den 6. december 2018.  

Blandt alle rigtige svar trækkes 3 vin-

dere af en flaske god rødvin.  

 

1. Bridgeturnering, hvor kun én farve 

omslag til systemkort er tilladt 

 

Hvad er _______________________ 

 

2. Udendørs koncerter arrangeret af bl.a. 

Muskelsvindfonden 

 

Hvad er _________________________ 

 

3. Medlem af KFUK eller KFUM 

 

Hvad er _________________________ 

  

4. Almindeligt forekommende og yderst 

giftig fluesvamp 

 

Hvad er ______________________ 

  

5. Kål med krusede, grønne blade, som 

smager bedst, når den har fået frost 

 

Hvad er ________________________ 

 

6. Øjensygdom, der skyldes for højt væ-

sketryk i øjet 

 

Hvad er ________________________

 

http://www.julelege.dk/clipart/slikhuse/juleclipart/julebilleder4.htm
http://www.julelege.dk/clipart/klokker-julelys/julebilleder.htm

