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Velkommen i Aabenraa Bridge Center 
 

Historie 

AaBC blev stiftet den 24. juli 

1991 af Morten Boe, Svend 

Erik Holst, Rethe Dahlstrup og 

Kirsten Weden i lokaler på 

Skibbroen i Aabenraa. Siden 

har klubben haft til huse i 

Wollesgyde og i Vestergade. I 

2006 købte AaBC egne lokaler i 

Søndergade, som efter en større 

ombygning blev til de nuvæ-

rende flotte klublokaler. 
 

Ledelse 

Generalforsamlingen er klub-

bens øverste myndighed. Ordi-

nær generalforsamling afholdes  

hvert år inden udgangen af sep-

tember måned. 
 

Bestyrelse 

Generalforsamlingen vælger be-

styrelsens ni medlemmer, der er 

klubbens daglige ledelse. 

Du kan se den nuværende be-

styrelse på bagsiden af folderen.  
 

Medlemmer 

Medlemstallet i AaBC er steget 

støt gennem årene. I sæson 

2018-2019 er der 329 medlem-

mer. AaBC er en af de største 

klubber i Distrikt Sydjylland og 

i Danmark

Spilletidspunkter i sæsonen (tilmelding senest 31. maj): 

Ugedag kl. Sæson Leder 
Mandag (starter 

med lektion) 
13.00 September-april Rethe Dahlstrup 

Mandag 19.00 September-april Ole Nielsen 

Tirsdag  09.00 Oktober-marts Ole Nielsen 

Tirsdag (starter 

med lektion) 
13.00 September-april Niels Dahl 

Tirsdag  19.00 September-april Axel A. Petersen  

Torsdag  13.00 Oktober-marts 
Erik Evald og 

Iver Struck 

Torsdag 19.00 September-april Jes S. Brabrand 
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Ekstra turneringer 

I løbet af sæsonen afholder 

AaBC en række åbne ekstra tur-

neringer f.eks. Aabenraa Turne-

ring i august, lynbridge i de-

cember og flere kageturneringer 

i løbet af året. Du kan se mere 

herom på klubbens hjemmeside. 

Desuden afvikles der flere fre-

dagsturneringer for klubbens 

medlemmer ofte med spisning 

og underholdning  

 

Hjemmeside 
Se flere oplysninger på klub-

bens hjemmeside: 

 

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

 

 
I maj, juni, juli og august er der 

Åbent Hus / Drop-In hver man-

dag kl. 19 og hver onsdag kl. 

13, dog ikke 2. pinsedag. 

 

Danmarks Bridgeforbund 

AaBC er medlem af Danmarks 

Bridgeforbund og dermed Di-

strikt Sydjylland og er underlagt 

såvel forbundets som distriktets 

vedtægter og reglementer. 

Klubben er tilsluttet forbundets  

mesterpointordning. 

 

Edb-kort 

AaBC har egen kortblandema-

skine og spiller så vidt muligt 

med edb-givne kort. 

 

 

Kontingent (gælder i sæ-

sonen 2018 – 2019): 
 

Kontingentet dækker abonne-

ment på Dansk Bridge og 

Bridge Nyt samt medlemskab af 

Danmarks Bridgeforbund og 

AaBC. 

 

Én lang sæson, 01.09.18 - 

30.04.19, koster 1.000 kr.   

 

Én kort sæson, 01.10.18 - 

31.03.19, koster 850 kr. 

 

Én ekstra lang sæson eller kort 

sæson koster hhv. 500 kr. og 

400 kr. 
 

Passivt medlemskab koster 400 

kr. 

 

(Medlemmer af andre klubber 

under DBF får 220 kr. i rabat) 

 

 

 

 

 

 

Velkommen i 

AABC 

http://aabenraa.wp.bridge.dk/
http://www2.bridge.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=/Files/Filer/DB/Sommerens+&aring;bne+huse.pdf
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Undervisning 
Tidspunkter: 

Ugedag Kl. Sæson Pris Leder 

Onsdag 

* 

19.00 September-april 

Nordisk Standard 

bog 1 og 2 

700 kr. 

pr. 

halvår 

Bente Evald 

Laila Nielsen 

Tirsdag  

 

19.00 September-april 

Nordisk Standard 

bog 3 og 4 

 

700 kr. 

pr. 

halvår 

Jens C.  

Sindholt 

Ole Nielsen 

*Tilmelding til Bente Evald 2873 6422 eller på klubbens hjemmeside 

 

  

 

Begynderundervisning tilby-

des på vores hold onsdag aften 

kl. 19.00.  Holdet begynder 2. 

onsdag i september. 
 

Fortsætterundervisning tilby-

des på vores hold tirsdag aften 

kl. 19.00. Holdet begynder 1. 

tirsdag i september. 
 

Temaundervisning tilbydes på 

vores hold mandag og tirsdag 

eftermiddag. Her starter man 

hver gang med en lektion på ca. 

½ times varighed. 
 

Lørdags/søndagsundervisning 

over et udvalgt emne tilbydes 

en gang årligt typisk i januar el-

ler februar en lørdag/søndag ef-

termiddag fra kl. 13.00 – ca. 

17.00. 

Lynkursus: 

I maj gennemføres et lynkursus 

over fire tirsdage, hvor nye 

bridgespillere kan få en intro-

duktion til spillet. Tilmelding 

kan ske til klubbens formand 

Jørn Jeppesen: 

7462 5121 / 6120 4315 
 

Nyhedsbrev 
AaBC’s nyhedsbrev udkommer 

4-5 gange om året på klubbens 

hjemmeside. 
 

 

Mailservice 

Hvis du tilmelder dig mailser-

vicen på klubbens hjemmeside, 

får du en mail, når et nyt ny-

hedsbrev er lagt på hjemmesi-

den. 
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Nuværende bestyrelse 

                
Formand:   Næstformand: Sekretær: 

Jørn Jeppesen Jes S. Brabrand Inger Eybye 

tlf.74 62 51 21 / tlf. 21 44 59 14 tlf. 23 41 16 62 

6120 4315  klubleder:  

torsdag aften 
 

    
Kasserer:  Karl Peder Larsen Indkøb:  

Rethe Dahlstrup tlf. 74 63 21 73 Svend Rasmussen 

tlf. 74 62 85 62   tlf. 24 45 19 04 

klubleder:    

mandag eftermiddag   
 

   
Birgit Brøns Axel A. Petersen Bente Evald 

Tlf:23 83 83 19 Tlf. 74 62 62 54 Tlf. 28736422 

  klubleder:  Undervisning: 

  tirsdag aften onsdag aften 

 


