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Kære medlem 
af formand Jørn Jeppesen     
 

Godt nytår 
Velkommen til 2. del af sæson 2018/19 i 

AaBC og til årets første nyhedsbrev.  

Nyhedsbrevet udkommer denne gang i to 

udgaver nr. 26 og 26a. 

I 26a kan du med stor fornøjelse læse om 

klubbens nye arkiv, skrevet af klubbens egen 

chefarkivar Svend Rasmussen, som tillige er 

medlem af vores bestyrelse og er vores 

”indkøbschef”. 

 

Masser af aktivitet   

December og januar bød vanen tro på mas-

ser af aktivitet i AaBC.  

Foruden de almindelige klubaftener var der 

juleafslutning, lynbridge, champagneturne-

ring, fredagsbridge med vinsmagning og ta-

pas. Der ud over arrangerede vi for første 

gang i AaBC en weekend i DBf’s damedivi-

sion, og vi nåede også et bestyrelsesmøde 

inden jul.  

Der har været meget stor tilslutning til alle 

arrangementer. Flere gange kunne vi melde 

fuldt hus.  

Det er meget flot. Tusind tak til arrangørerne 

for jeres store indsats og til alle deltagerne.  

 

Afholdte turneringer 
Juleafslutning 

Den 13. december var vi 104, der var til ju-

leafslutning i AaBC. Det var en meget dejlig 

aften med god mad fra Restaurant Bendiks, 

dejlige julesange med klaverspil til af Elin 

Børsting og hyggelig bridge til slut. Tusind 

tak til Inger Eybye for et flot arrangement. 

Vinderne af årets julekonkurrence blev 

udtrukket om aftenen, og de dygtige og 

heldige vindere blev: 

Julekonkurrence nr. 1:Mie Johannsen, El-

len Norlyk Christensen og Dagny Beier. 

Julekonkurrence nr. 2: Karen Søgaard, 

Annelise Dahl og Dagny Beier 

 

Festlig juleafslutning 2018 

 

Lynbridge 2018 

Den 19. december var der 80 til lynbridge. 

Det er en sjov aften, hvor vi nåede 54 spil. 

Der var knald på, men de fleste nåede det til 

tiden! Rækkevinderne blev: 

A: Flemming Boesgaard – Jørn Jeppesen 

B: Annelise Kjær – Tove L. Sørensen 

C: Christine Aagesen – Klaus Rasmussen 

D: Brigitta Sicka – Finn Rye 

 

Champagnebridge 

Vores nytårsturnering blev vanen tro et til-

løbsstykke. Der var fuldt hus og ny rekord 

med 132 deltagere. Der blev spillet i 6 see-

dede rækker. Rækkevinderne kan ses på bil-

ledet næste side, og flere billeder kan ses på 

vores hjemmeside. Yvonne og Jes havde 

igen pyntet lokalerne festligt op.
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Fredagsbridge med vin og tapas 

Fredag den 18. januar 2019 var vi 48 per-

soner, der var til en meget festlig og ge-

mytlig fredagsbridgeaften i AaBC. 

Søren Kuus og Johan Christiansen stod 

sammen med deres gode venner Rikke og   

Michael for det flotte arrangement. Mi-

chael er brugsuddeler i Broager og havde 

en flot debut som vinekspert og tapas-

mager for et meget tilpas og ”kræsent” 

publikum i Aabenraa Bridge Center. 

 

 

 
Arrangørerne: Rikke, Michael fra Brug-

sen i Broager, Søren og Johan  

 
 

 
Michael, brugsuddeler i Broager og hu-

stru Rikke, bød på flot tapas-anretning 

 

Distriktsturneringer 
Den 12. januar var der finale i Grøn Me-

ster i Middelfart, hvor spillere fra Fyn og 

Sydjylland med grønne (max.) systemkort 

bød hinanden til kamp. 

Flere par fra AaBC deltog, men det blev 

desværre ikke til topresultater for nogen 



                                                          AaBC – nyhedsbrev januar 2019                                                 

af dem. Erik Evald og Iver Struck blev 

som nr. 5 det bedste AaBC-par. 

 

Damedivision 
Den 26. og 27. januar havde vi fornøjel-

sen af at have besøg af 44 dygtige bridge-

damer fra hele landet, der spillede 2. sek-

tion i DBf’s 1. og 2. damedivision. Der 

blev budt på god bridge, men desværre 

har vi ingen lokale spillere med.  

 

 
Damelandsholdsspillere dyster i AaBC 

 

Bestyrelsesmøde 21.12.2018 
I december havde vi bestyrelsesmøde, 

hvor efterårssæsonen blev evalueret og 

forårssæsonen detailplanlagt. 

Fra bestyrelsesmødet skal nævnes: 

- At kontingentet for næste sæson er 

uændret medmindre kontingentet til 

DBf eller Distrikt Sydjylland stiger 

drastisk. 

- At Niels Dahl stopper som klubleder 

tirsdag eftermiddag. Bente Evald med 

hjælp af Birgit Brøns overtager dette 

job. 

- At vi indfører elektronisk tilmelding 

til den kommende sæson og til Åbent 

Hus via vores nye tilmeldingssystem.  

- At økonomien er god. Der ventes et 

pænt overskud igen i denne sæson.  

- At vi igen betaler tilbage på vores lå-

neordning i september. 

- At sponsorkontrakten med Sydbank 

er fornyet, og at Sydbank gerne ser 

nye kunder fra AaBC. 

- At vi anskaffer to nye komfurer. 

- At vi laver turneringslederkursus for 

alle interesserede i AaBC den 12.05. 

Interesserede kan læse referatet fra besty-

relsesmødet på klubbens hjemmeside. 

 

Kommende turneringer 
I foråret byder vi på mange spændende 

turneringer, så sæt kryds i kalenderen:  

 

09.02. Undervisningslørdag 

Der er allerede tilmeldt knap 80 personer 

til denne dag, hvor H.K. Sørensen fra År-

hus kommer på besøg og underviser i 

bedre modspil. 

 

24.02 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.  

 

30.03 Distrikt Sølv 

Vi gennemfører igen et heat i distriktets 

sølvpoint-turnering, hvor der bliver spillet 

en fælles turnering flere steder i distriktet 

samme tid og med samme kortfordeling. 

 

07.04 DM (indledende) for begyndere 

Er du begyndt at spille bridge efter 31. ju-

li 2017 kan du deltage i denne turnering 

og måske blive danmarksmester! 

 

28.04 kl. 9.30 Afslutningsfest 

Den 28. april holder vi afslutningsturne-

ring i AaBC. Det bliver igen med bridge, 

brunch og måske et par sange.  
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Vi spiller først bridge ca. en time, så 

brunch, bridge igen og forhåbentlig med 

sønderjysk brødtorte til sidst, hvis vi 

kan få nogle af jer til at lave dem.  

 

26.05 Prins Henriks Memorial 

Den 26. maj kl.10 afholder vi i samarbej-

de med DBf mindeturnering for Prins 

Henrik. 

Turneringen bliver spillet flere steder i 

landet i marts, april og maj. Der er guld-

point, vinpræmier samt deltagelse i DBf’s 

jubilæumsfest i Svendborg i forbindelse 

med årets bridgefestival på spil for vin-

derne af turneringen. 

 

Repetitionskursus i maj 

I maj laver vi igen et repetitionskursus for 

nye og lettere øvede spillere over fire tirs-

dag aftener. 

 

Deltag i finale i Mix og Åben Par 
Den 13. april er der distriktsfinale i Mix 

Par i AaBC, og den 4. maj er der finale i 

Åben Par i Sønderborg. 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. 

Regn ikke med, at I vinder turneringen, 

men udnyt muligheden for en god bridge-

oplevelse. 
 

Skolebridge i Løjt af K.P. Larsen 

Medhjælpere søges. 

Aabenraa Bridge Center er via den 

kommunale ”SundSkole- ordning” 

blevet bedt om at gennemføre et intro-

duktionskursus over 4 – 5 uger i to 

forskellige 6. - klasser på Løjt Skole i 

løbet af foråret 2019. Det gør vi natur-

ligvis meget gerne og det første kursus 

(i 6.B) finder sted på: 

Onsdage kl. 9.50 – 11.20 i uge 8 – 12. 
        

Efter en uges pause og under forud-

sætning af, at det første kursus går 

godt, får 6.A et tilsvarende undervis-

ningsforløb i ugerne 14 – 19 (- uge 16; 

påskeferie). I begge tilfælde vil under-

visningen stort set foregå som oppe på 

Aabenraa Friskole sidste år og med 

udgangspunkt i materiale fra Dansk 

Skolebridge. Der vil dog blive lagt lidt 

større vægt på statistik og sandsynlig-

hedsregning, da forløbet er et led i ma-

tematikundervisningen.  

Men med 28 elever i klassen, svarende 

til 7 borde, vil det igen give langt stør-

re udbytte for eleverne, hvis der er et 

antal bridgekyndige hjælpere til stede, 

optimalt 6 pr. gang. Det lykkedes uden 

problemer ved undervisningen på Fri-

skolen, og jeg håber, at mange med-

lemmer også denne gang har lyst til at 

medvirke én eller flere gange. 

 

 
   Foto fra sidste år af ivrige deltagere 

 

I givet fald bedes man maile til 

karl.peder.larsen@skolekom.dk og 

angive, hvilke af de første fem onsda-

ge (20.2., 27.2., 6.3., 13.3. og 20.3.) 

man kan være med. Medhjælper-

planen for det andet kursus (i 6.A) la-

ves så ved en senere lejlighed. 

På forhånd mange tak for jeres velvil-

lighed. 

mailto:karl.peder.larsen@skolekom.dk

