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NYHEDSBREV 

Kære medlem 
af formand Jørn Jeppesen     
 

Sæsonen lakker mod enden 
Sæson 2018/19 er næsten slut. De 

”korte” hold med afslutning 31. marts er 

allerede stoppet, mens de ”lange” hold 

har enkelte spilledage tilbage efter på-

ske. 

De fleste af sæsonens klubmestre er 

nu blev fundet. Du kan se navne og bil-

leder på klubbens hjemmeside.  

Og så skal du ikke fortvivle! Der er 

masser af muligheder for at spille bridge 

i den kommende tid. 

 

Kommende turneringer 
I sommer ser vi gerne, at der kom-

mer mange deltagere til: 

- Åbent Hus hver mandag kl. 19.00 

og hver onsdag kl. 13.00, dog ikke 

2. pinsedag den 1. juni. 

- Prins Henriks Memorial den 26. 

maj kl. 10.00. GULDPOINT 

- Aabenraa Turneringen den 18. 

august kl. 9.30. SØLVPOINT 

- Desuden er der få ledige pladser til 

vores repetitionskursus over fire 

tirsdage i maj. 

- Og så er der jo også Bridge og 

Brunch den 28.04, hvor knap 50 

par har meldt sig til. 

FØTEX SPONSORERER RUND-

STYKKER mm. I ÅR .  

 

Der er foreløbig 18 par, der har 

meldt sig til Prins Henriks Memorial. De 

fleste er gæster fra andre klubber. Der er 

tilmeldt par helt fra fx Helsingør og Sil-

keborg. Det vil pynte meget med en stør-

re lokaltilslutning. 

Du kan tilmelde dig alt via AaBC’s 

hjemmeside. 

 

Tilmelding til Åbent Hus 
HUSK, at vi har indført tilmelding 

til Åbent Hus i år. Tilmeldingen skal ske 

senest to timer før start. 

Har du ikke en PC, IPad, IPhone 

mm. så bed først din makker om at mel-

de jer til. Alternativ kan du ringe og 

melde jer til hos: 

- Inger Eybye:    23411662 

- Jes S. Brabrand: 74630884 / 21445914 

- Jørn Jeppesen:    61204315 

 

OBS.: Ingen Dansk Bridge i sommer 

I maj og juni får du ikke tilsendt 

Dansk Bridge. Du kan læse det digitalt på 

http://www2.bridge.dk/. 

 

Tilmelding til nye sæson 
Mange af jer har fulgt vores opfordring 

og meldt jer til den nye sæson allerede nu. 

Tak for det .  

De, der ikke har meldt sig endnu, be-

des gøre det snarest, så vi har styr på tilmel-

dingerne inden sommerferien. 

 Sidste tilmeldingsfrist er den 31. maj, 

og er du tilmeldt inden denne dato, er du 

sikker på at være med på dine ønskede spil-

letidspunkter. (Dog har vi maksimalt plads 

til 96 deltagere pr. spilletidspunkt. Mandag 

eftermiddag kan der være begrænsninger, 

idet nuværende spillere har førsteret.) 
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Melder man sig efter den 31. maj og 

inden turneringsplanen for næste sæson er 

fastlagt, vil vi gøre meget for at få jer 

med. Men meld jer helst inden for tidsfri-

sten, så får I jeres ønsker opfyldt, og tur-

neringsudvalgets planlægning bliver 

nemmere. 

 

HJÆLP VI MANGLER SPILLE-

RE TIRSDAG OG TORSDAG AF-

TEN! 

Fra bestyrelsens side vil gerne opfor-

dre flere til at spille om aftenen. Vi mang-

ler især flere spillere tirsdag og torsdag 

aften i den kommende sæson.  Lige før 

påske var der tilmeldt 15 par tirsdag aften 

og kun 13 par torsdag aften. Det er syv 

par færre om torsdagen end i denne sæ-

son, og om tirsdagen ville vi også være en 

del færre par, hvis ikke 5 nye par fra vores 

begynderhold har meldt sig her. 

Vi skulle gerne være mindst 16 par 

både tirsdag og torsdag aften, så vi kan 

spille i to rækker. Men det ville være end-

nu bedre, hvi vi kunne blive 24 par, så der 

kunne spilles i tre mere jævnbyrdige ræk-

ker hver aften. 

Så overvej venligst endnu en gang, 

om du og din makker ikke også kunne 

spille om aftenen.  

Husk! Der er rabat på spillebetalin-

gen, hvis du spiller flere gange om ugen. 
 

 

Flere spiller om dagen 
Vi kan allerede nu se, at der højst 

sandsynligt vil være flere, der spiller om 

dagen i den kommende sæson.  

Det er selvfølgelig dejligt for klub-

ben, at der er flere, der spiller om dagen, 

og der samlet set ikke bliver færre spille-

re. 

Men på sigt bliver det sværere at til-

trække nye erhvervsaktive spillere, hvis 

klubben overvejende tilbyder spilletider 

om dagen. 

Hvad kan vi gøre for at gøre det 

mere attraktivt at spille om aften? 

- Skal vi begynde tidligere fx kl. 

18.30? 

- Skal vi lave andre turneringsfor-

mer? 

- Gode forslag modtages gerne,TAK. 
 

Status på tilmeldinger: 15.04.19 (par) 

Tid 2020/19 2019/18 

Mandag 

eftermiddag 

45 48 

Mandag aften 25 26 

Tirsdag 

formiddag 

25 28 

Tirsdag 

eftermiddag 

34 32 

Tirsdag aften 15 16 

Torsdag 

eftermiddag 

29 28 

Torsdag aften 13 20 
  

Introdag 1. september 
Har du ikke selv tid, mulighed eller 

lyst til at spille om aftenen, kan du så ikke 

skaffe os nogen nye medlemmer i stedet? 

Ta’ en løbeseddel i klubben og fortæl 

familie, venner, naboer m. fl. om bridgens 

fortræffeligheder.  Invitér dem gerne med til 

intro bridge i AaBC den 1. september kl. 

13.00. Det er gratis!  
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Begynder DM 
I år kan vi glæde os over, at 17 nye 

bridgespillere har gennemgået vores be-

gynderkursus onsdag aften, og at de fleste 

af dem nu starter i klubben. 

Flere af dem deltog i DM for begyn-

dere, som blev spillet i AaBC den 7. april. 

14 par deltog hovedsageligt fra Aabenraa 

og Sønderborg. 
 

 
Vinderne som kvalificerede sig til fi-

nalen i Svendborg: Asmus Asmussen, El-

len Christensen, Mona Holm, Knud 

Evald, Anders K. Hansen, Henrik Nielsen, 

Bente Høholt, Willy H. Hansen. 
 

Distriktsfinale i Mix Par 
Den 13. april blev der spillet di-

striktsfinale i Mix Par i AaBC. Der deltog 

16 par, men desværre ingen fra AaBC. 

Det blev en spændende turnering 

som først blev afgjort i de sidste runder. 

Tak til arrangørerne: Niels Dahl, Axel A. 

Petersen og Birgit Brøns. 
 

 
Vinderne blev fra venstre: Nr. 2: Karin 

Korup – Jesper Jungdal, Kolding, nr. 1: 

Winnie Simonsen – Flemming Jørgensen, 

Vejle nr. 3: Sonja Beck – Nis Rasmussen, 

Esbjerg. 

Skolebridgen i Løjt af K.P. Larsen 
Så er de 28 elever i 6.b på Løjt 

skole igennem deres 5 ugers kursus i 

nogle af bridgens mange finurligheder. 

De er naturligvis ikke færdiguddannede, 

men det er helt tydeligt, at rigtig mange 

elever – og læreren, Dorthe Holm - har 

fundet det meget spændende. 

 

 
Så hurtigt oppe i 4 hjerter! 

 

På de i alt ti lektioner har eleverne 

meget hurtigt fået lært at tælle kortene, 

sætte hånden op og vurdere muligheder-

ne for at kunne melde og svare. De ken-

der begreberne delkontrakt/udgang/slem 

etc. og beregninger af scoren er forstået 

af rigtig mange, herunder også, når det 

kan gå galt. 

En offermelding med kun 100 ud 

mod 420 til de fremmede gav blod på 

tanden, men det efterfølgende forsøg 

med 1100 ud lagde dog en lille dæmper 

på juniorernes meldelyst. 
 

 
Det er ovre ved Eva, der dobles. 
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Der er naturligvis en masse begre-

ber, det ikke har været tid til at gå i dyb-

den med, men ved den afsluttende turne-

ring (en pseudo-Mitchell, hvor eleverne 

blev siddende på deres pladser, medens 

kun kortene vandrede), viste engage-

mentet, at rigtig mange vil kunne blive 

skrappe bridgespiller, hvis de fortsætter. 

Og det gør faktisk 8 af eleverne! Eva 

Johannsen har tilbudt et fortsættende 

kursus i privaten; spændende at se, hvor 

langt de 4 par kan komme i løbet af for-

året. 

 

 
     

 
 

Men helt afgørende for at kunne 

gennemføre en sådan undervisning ved 

7 borde, hvor alle spillerne gerne vil ha-

ve svar på alle spørgsmål med det sam-

me, har kun kunnet lade sig gøre ved 

meget stor velvillighed fra en antal med-

lemmer fra AaBC, som trofast er mødt 

op som bordassistenter. 

 Belønningen herfor har været nog-

le gode oplevelser med eleverne. 

 

 
Det er læreren i midten. 

 

Det er nu et ønske fra matematik-

læreren i skolens anden 6. klasse om at 

lave et tilsvarende forløb i hendes 6.a 

med yderligere 28 elever. Det gør vi 

gerne, og så skal det blive interessant at 

se, om skolen er interesseret i at lave et 

egentlig valghold, f.eks. i det kommende 

skoleår. 

 

 
De glade vindere fra 6.b. 

 

Bestyrelsen ønsker: 

God sommer og på 

gensyn næste sæson. 


