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Kære medlem 
af formand Jørn Jeppesen     
 

Forår og ny sæson 
Vores forårsnyhedsbrev er tidligt ude 

i år, da vi er i fuld gang med at forberede 

næste sæson. Vi indfører elektronisk til-

melding til ny sæson og Åbent Hus. Det 

kan du læse mere om i dette nyhedsbrev. 
 

Oprykning til 3. division 
Men først kan jeg med glæde berette, 

at AaBC i næste sæson igen vil være re-

præsenteret i Danmarks Bridgeforbunds 

divisionsturnering. 

 Vores hold vandt i år suverænt 

jysk/fynsk mellemrække og rykker op i 3. 

division vest. 
 

 
Holdet: Udo Petersen – Dirk Willecke, 

Jes S. Brabrand – Jørn Jeppesen 
 

Travlhed i februar 
I februar har der været travlt i AaBC 

med undervisningslørdag, to gange Åbent 

Hus, lagkagebridge foruden vores faste 

spilletider. Desuden er skolebridgen på 

Løjt Skole begyndt. 
 

Undervisningslørdag af Bente Evald 
Den 9. februar afholdt klubben sin 

årlige undervisningslørdag. Denne gang 

havde vi inviteret H. K. Sørensen fra År-

hus til at undervise i modspil og farve-

skiftsignaler. Til trods for at dagen lå lige 

i starten af vinterferien, var der 74 med-

lemmer, som havde valgt at tilbringe da-

gen i selskab med H. K. Sørensen. 

For nogle deltagere var det kendt 

stof, som blev gravet frem af gemmerne, 

og for andre var det nyt stof. H. K. udle-

verede et 22 siders kompendie, som man 

efterfølgende kunne studere i ro og mag. 
 

 
H.K. Sørensen forklarer dagens tekst 

 

H. K. er kendt for sin underholdende 

og humoristiske tilgang til undervisnin-

gen, og denne dag var ingen undtagelse. 

Først blev materialet gennemgået, så var 

der kaffepausen – med superlækre hjem-

mebagte kager, og derefter var det tid til 

at spille og afprøve teorierne i praksis. 
 

Velbesøgt Åbent Hus 
Åbent Hus i vinterferien var godt be-

søgt i år. 40 deltog mandag aften og hele 

48 onsdag eftermiddag. 

 De fleste havde husket at tilmelde 

sig på forhånd, så det lover godt for den 

kommende Åbent Hus sæson.  
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Lagkagebridge 
Søndag eftermiddag den 24. februar 

var der lagkagebridge i AaBC. 72 spillere 

fra nær og fjern havde meldt sig til denne 

hyggelige turnering. 

 

 
Her ses N/S og Ø/V rækkevinderne 

 

 
12 lækre lagkager behagede deltagerne  

 

Skolebridge i Løjt 
Skolebridgen på Løjt skole begyndte 

onsdag den 20. februar. K. P. Larsen og 6 

medhjælpere fra AaBC havde fornøjelsen 

af at invitere 28 elever fra 6. klasse inden 

for i bridgeverdenen. 

Eleverne skal have et undervisnings-

forløb over 5 x 1½ time onsdag formid-

dag, og derefter skal yderligere 28 elever 

gennem samme forløb, hvis 1. session fal-

der tilfredsstillende ud. 

De første meldinger lyder på at både 

elever og hjælperne fra AaBC har nydt 

forløbet. 
 

 

Medhjælpere fra AabC (ikke elever ) og 

6a’s matematiklærer i midten.  
 

Ny sæson 
Spilletidspunkter 

I næste sæson tilbyder vi samme 

spilletidspunkter som i år på nær fortsæt-

terkursus, som ikke udbydes hvert år.  

Vi har maksimum på 48 par for 

hvert spilletidspunkt, og hidtil har kun 

mandag eftermiddag ramt loftet. 

De par, som har spillet i denne 

sæson og tilmelder sig rettidigt, har 

fortrinsret fremfor nye par i næste sæ-

son, hvis max. grænsen nås.  
 

Kontingent uændret 
Bestyrelsen har vedtaget, at kontin-

gentet i AaBC er uændret i næste sæson. 
 

Satserne er: 

Lang sæson: 1.000 kr. (1.9.2019-

30.4.2020) 

Kort sæson:    850 kr. (1.10.2019-

31.3.2020) 
 

Pr. ekstra gang du spiller i lang sæ-

son, skal du betale 500 kr. 

Pr. ekstra gang du spiller i kort sæ-

son, skal du betale 400 kr. 

Passive medlemmer: 400 kr. 
 

Hvis du har en anden klub under DBf 

som hovedklub, får du rabat på 220 kr. 
 

Lånebeviser 

Har du et lånebevis, får du et gavebe-

vis på 50 kr. Har du to beviser, får du et 

gavebevis på 100 kr. osv. 

 Hvis du får dit lånebevis tilbagebe-

talt i september, kontakter kassereren dig. 
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Elektronisk tilmelding 
Vi har ændret tilmeldingsproceduren 

til den nye sæson. Fra nu af skal du til-

melde dig elektronisk via hjemmesiden, 

ligesom du sikkert allerede har gjort til 

mange turneringer i denne sæson. 

 Du kan allerede nu tilmelde dig og 

din makker til sæson 2019/20 ved at 

vælge fanen ”tilmeldinger” på klubbens 

hjemmeside og videre til spilletidspunkt, 

som vist i nedenstående skema.  Tjek dog 

lige først at jeres makkerskab også gælder 

i næste sæson.   

Du kan tilmelde dig alene og håbe 

på, at en ny makker viser sig. Du kan også 

rette dine medlemsdata, hvis du har fået 

ny adresse, tlf. nr. etc. 

Vi vil gerne have jeres tilmelding 

tidligt og helst inden sæsonen slutter, så vi 

ikke misser nogen pga den nye procedure. 

Senest tilmelding er den 31. maj 2019.  

Får du problemer med elektronikken, 

kan din holdleder være behjælpelig med 

tilmeldingen på spilletidspunkterne forud 

for spillet i marts og april. 

 Der vil desuden være tilmeldings-

blanketter i klubben, som man kan ud-

fylde og aflevere til holdlederne, hvis man 

ikke har en pc til rådighed, eller teknikken 

driller alt for meget. 

Vi håber, at du tager godt imod den 

elektroniske tilmelding, da det giver en 

række fordele for dig og for klubben.  

Du slipper for en blanket, du kan lø-

bende følge med i tilmeldingen for de en-

kelte spilletidspunkter, og klubbens admi-

nistrator slipper for at administrere tilmel-

dingsblanketter fra 329 medlemmer. 

 Derved gør vi det nemmere for alle. 

Forhåbentlig uden fejl og til de flestes til-

fredshed. Vær omhyggelig med dit og din 

makkers medlemsnummer, tak  

Inger Eybye tlf. 23411662 og Jes S. 

Brabrand tlf. 21445914 er koordinatorer 

for næste sæsons tilmeldinger, så kontakt 

dem med evt. spørgsmål. 

 

 
 

Substitutliste 
Når du nu er i færd med at tilmelde 

dig næste sæson, bør du tjekke, om du er 

tilmeldt substitutlisten på AaBC’s hjem-

meside.  

Her er der et link til substitutlisten. 

Du kan melde dig som substitut på alle 

spilletidspunkter, og du kan angive i 

hvilke rækker fx A, B osv., du vil være 

substitut i. 

Jeg vil kraftig opfordre nye til at 

melde sig som substitut, da det er vigtigt 

for os alle at kunne skaffe en afløser, hvis 

vi en dag er forhindret i at møde op. 
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Også tilmelding til Åbent Hus 
Vi har også indført tilmelding til 

Åbent Hus via hjemmesiden, og derfor 

kalder vi det ikke længere drop in. Vi hå-

ber, at det øger interessen for at deltage, 

når man kan se, hvor mange og hvem der 

kommer for at spille.  

Desuden bliver det lettere for arran-

gørerne at tilrettelægge turneringerne. 

Man kan fx. opdele rækkerne efter 

handicap og have startlister klar til spil-

lerne møder op. 
 

Så HUSK Åbent Hus 
Hver MANDAG kl. 19.00 og ONS-

DAG kl.13.00 i perioden 1. maj til 31. au-

gust (ikke 10. juni). Desuden er der åbent 

Hus i påsken den 15. april kl. 19.00. Til-

melding via hjemmesiden senest 2 timer 

før spilstart på spilledagen. 

 

GENERALFORSAMLING 
med spisning og bridge 

 

Der indkaldes herved i henhold til 

vedtægterne til generalforsamling:  
 

Lørdag den 21. september 2019  

kl. 10.30 i klubbens lokaler.  

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.  

 

Forslag (skriftlige), der ønskes be-

handlet på generalforsamlingen, skal 

være formanden (Jørn Jeppesen) i 

hænde senest den 14.september.  

Vedtægter og klubregler ligger 

fremme i lokalerne. De kan også ses 

på vores hjemmeside under fanebladet 

”Klubben”.  

 

Efter generalforsamlingen spiller vi en 

bridgeturnering. Ønsker du at spise, 

skal du tilmelde dig i klubben senest 

10. september. 

Kommende turneringer  
30.03 Distrikt Sølv 

Vi laver 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. juli 2017 kan du deltage i denne turne-

ring og måske blive danmarksmester! 
 

28.04 kl. 9.30 Afslutningsfest 

Den 28. april holder vi afslutnings-

turnering i AaBC. Det bliver igen med 

bridge, brunch og måske et par sange.  

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.  

 

Repetitionskursus i maj tirsdage kl. 

19.00 

Igen i år tilbyder vi et repetitionskur-

sus over fire tirsdage i maj (7., 14., 21. og 

28.) Emnerne i år bliver oplysningsdob-

ling og svar herpå, negative doblinger, 

fjerde farve mm. Meld dig på listen på 

hjemmesiden eller i klubben. 
 

26.05 Prins Henriks Memorial 

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

arbejde med DBf mindeturnering for 

Prins Henrik. 

Turneringen bliver spillet flere ste-

der i landet i marts, april og maj. Der er 

guldpoint, vinpræmier samt deltagelse i 

DBf’s jubilæumsfest i Svendborg i forbin-

delse med årets bridgefestival på spil for 

vinderne af turneringen. 
 

Aabenraa Turnering 2019 
Søndag den 18. august 2019 kl. 

09.30. Tilmelding senest 11. august 

via klubbens hjemmeside: 

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

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

