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NYHEDSBREV 

Kære medlem 
Af formand Jørn Jeppesen  
 

Så er vi klar til en ny sæson i AaBC 

med spændende klubturneringer og inte-

ressante ekstraturneringer.  

I år tilbyder vi ikke fortsætterunder-

visning tirsdag aften, men ellers er spille-

tiderne jf. oversigten de samme som sid-

ste sæson. Bente Evald og Birgit Brøns 

overtager ledelsen fra Niels Dahl tirsdag 

eftermiddag.  Tusind tak til Niels for un-

dervisning og kompetent ledelse gennem 

6 år.  

Første spilletidspunkt er mandag den 

2. september kl. 13.00 og så fremdeles.  

HUSK AT MØDE OP og god for-

nøjelse med den nye sæson. 

 

Høring om lokalplan for disko-

tek 
I sommer har vi fået brev fra Aaben-

raa Kommune om offentlig høring om ny 

lokalplan, som lovliggør diskoteket ne-

denunder os. 

Vi har fra bestyrelsens side gjort 

indsigelser mod den nye lokalplan, men vi 

tvivler på effekten heraf.  
 

Spilletider 2019-2020: 
Tid Start Leder 

Mandag 13.00 02.09 Rethe Dahlstrup og 
K.P. Larsen 

Mandag  19.00 02.09 Ole Nielsen 

Tirsdag   9.00 01.10 Ole Nielsen 

Tirsdag 13.00 03.09 Bente Evald og 

Birgit Brøns 

Tirsdag 19.00 03.09 Axel A. Petersen 

Torsdag 13.00 03.10 Iver Struck og Erik 

Evald 

Torsdag 19.00 05.09 Jes S. Brabrand  
 

 

Undervisning: 
Tid  Start Leder  

Onsdag kl. 19.00 

Begyndere NS 1-2 

11.09 Bente Evald og 

Laila Nielsen 
 

Desuden spiller Dameklubben og Æl-

dre Sagen onsdag eftermiddag samt 

Glant onsdag aften. 

 

Fremgang i deltagerantal   
Der er en lille fremgang i det sam-

lede spillerantal på 2 borde i den kom-

mende sæson. Det er flot, da det er inklu-

siv de 4 borde på fortsætterholdet tirsdag 

aften, som ikke udbydes i år. Mandag af-

ten er vokset med 6 par, tirsdag og tors-

dag eftermiddag hver med 4 par, mens 

torsdag aften er gået 4 par tilbage. 

 Inklusiv Glant, Dameklubben og 

Ældre Sagen er der fortsat over 500, der 

spiller bridge i AaBC om ugen. 

I år har vi for første gang brugt elek-

tronisk tilmelding. Det er heldigvis gået 

fint og blevet vel modtaget af medlem-

merne. Det har løbende givet et godt over-

blik over tilmeldingerne for både med-

lemmer og klubbens ledelse. 

 Det er et puslespil at få de enkelte 

spilletidspunkter til at passe. TAK til de 

hjælpsomme og fleksible medlemmer, der 

gør det muligt at spille på et fornuftigt an-

tal borde på alle vores spilletidspunkter.  

 

Højt medlemstal 
Det er spændende, om vi kan fast-

holde det høje medlemstal på 329 fra sid-

ste sæson. Det afhænger af om vi igen får 

et stort begynderhold, så husk endelig at 

gøre venner og bekendte opmærksom på: 

Introbridge søndag den 

 1. september kl. 13.00. 
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Velkomstfolder 
Du kan se AaBC’s velkomstfolder 

specielt til nye medlemmer på:  

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

 
 

Generalforsamling 

Lørdag den 21. september kl. 10.30 

med frokost og bridgeturnering. 

Tilmeld dig til spisning i klubben. 

 

Undervisning 
I denne sæson tilbyder vi igen be-

gynderundervisning onsdag aften.  

Kender du nogen, som kunne tænke 

sig at lære at spille bridge, så gør dem op-

mærksom på denne mulighed. Tilmelding 

til Bente Evald på tlf. 28 73 64 22. 

 

Stor tilslutning til repetitions-

kursus 
I maj var der igen stor tilslutning til 

vores repetitionskursus. 36 deltog ligesom 

sidste år, så kurset bliver gentaget i 2020. 

 

Sæsonprogram 
Vores ”klubledere” har lavet et varie-

ret turneringsprogram til os. Du kan se 

programmet på klubbens hjemmeside un-

der fanebladet klubben og på opslagstav-

lerne i klubben. 

 

Nyt fra turneringsudvalget 
Vi vil gerne opfordre alle til at kon-

trollere om dine substitutoplysninger i til-

meldingssystemet er korrekte. 

Husk også at tilmelde dig som substi-

tut, hvis du ikke allerede har gjort det. Vi 

kan alle få brug for en bridgeafløser på et 

tidspunkt. 

 

Bridge + more 
I år spiller vi igen med b+m torsdag 

aften og til undervisning onsdag aften.  

 

Husk systemkort 
Det er obligatorisk at lægge to ens 

udfyldte systemkort på bordet, inden spil-

let begynder. Det letter spillet for alle 

inkl. turneringslederne. 
 

Ekstra turneringer 
Som sædvanlig vil vi i løbet af sæso-

nen gennemføre en række ekstra turnerin-

ger, som vi naturligvis gerne vil have jer 

til at deltage i. SÅ HOLD JER IKKE TIL-

BAGE. Alle kan være med, da vi oftest 

spiller i seedede rækker. 

I den kommende sæson laver vi en 

ny turnering: SommerSølv d.7. juni 2020. 

Det er er Prins Joachims fødselsdag, 

så vi håber, der kommer ligeså mange del-

tagere som til mindeturneringen for Prins 

Henrik i år. 
 

Parkering 
Har du brug for en af vores parke-

ringspladser i gården, som er reserveret til 

medlemmer med særlige parkeringsbe-

hov, så henvend dig til en af lederne. 
 

 

Ta’ med til venskabskamp 

mod Bridge am Gruen i Kiel 
Lørdag den 28. september kl. 13-19.  
Pris: 75kr./10 € inkl. kaffe/te og kage. 

Pris aftensmad: 75 kr. / 10 €.  

Tilmelding senest den 21. september 
 

 

Kortblandere i AaBC 
I vores klub er der et stort antal per-

soner, som gang på gang laver et stort 

stykke frivilligt arbejde. Det er vi dem 

meget taknemmelig for, og vi prøver så 

vidt muligt at takke de frivillige for de-

res arbejde løbende. 

Kortblanderne i AaBC bliver dog 

ikke takket for deres indsats efter en tur-

nering, og det er bestemt ikke af ond 

vilje. 

Deres arbejde er uundværligt, men vi 

kan af gode grunde ikke takke de perso-
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ner, som har blandet kortene til en be-

stemt turnering, hvis de pågældende så 

spiller med i selv samme turnering. 

Andre deltagere kunne finde det me-

get uheldigt, at kortblanderne har haft 

adgang til kortfordelingen for en turne-

ring, som de så måske ovenikøbet går 

hen og vinder! 

Men fra klubbens side finder vi det 

nu belejligt at rette en stor tak til alle i 

kortblanderteamet, da flere af kortblan-

derne i år kan fejre 10 års jubilæum. 

Vores faste kortblanderteam har føl-

gende medlemmer: 

- Ann Posselt, formand 

- Bodil Winther 

- Dagny Beier 

- Ester Eilersen 

- Gerda Frandsen 

- Inger Eybye 

- Mona Nissen 

- Svend Erik Holst  

 

Frivilligt arbejde er det funda-

ment klubben lever på. 

 Kunne du tænke dig at give en hånd 

med til kortblanding, turneringer, fester 

mm. så udfylde en seddel med frivilligt 

arbejde eller skriv dig på listen på op-

slagstavlen. Jo flere vi er om at dele ar-

bejdet, jo nemmere og sjovere er det.  

 

Fri tilmelding til finalerne i di-

striktet 
I den kommende sæson er der igen 

direkte tilmelding til distriktsfinalerne i 

åben par, dame par, mix par og senior par. 

Husk det kan være adgangsbilletten til 

DM i Svendborg. 

 

Deltag – GRATIS – i distriktets 

holdturneringer og Vinoble Cup 
AaBC er i denne sæson igen repræsen-

teret i 3. division.  

Deltag i distriktets holdturneringer. 

Klubben betaler indskud i kredsens og 

distriktets holdturneringer samt det 1. ind-

skud i DBF’s Vinoble Cup.  

Fortæring og transport må I selv klare. 

Der kommer opslag i ”Distrikts Nyt” i 

september, så husk at tilmelde jer. Ud-

fyldte tilmeldingsblanketter kan afleveres 

til kassereren. 

 

 
 

 

Mange flere til Åbent Hus 
Vi kan med glæde konstatere, at der i 

år har været mere end 300 flere deltagere 

til åbent hus end sidste år. Det giver bedre 

bridge for alle, da vi så oftest kan spille i 

flere seedede rækker, og det luner også i 

klubkassen.  

Fremgangen skyldes nok især det 

omskiftelige danske sommervejr, men 

sikkert også at vi i år har indført elektro-

nisk tilmelding, så man løbende kan følge 

med i, hvem og hvor mange der deltager. 

I år laver vi igen ekstra Åbent Hus 

onsdag eftermiddag kl. 13.00 den 4., 11. 

og 18. september.  

 

Stor deltagelse i Svendborg  
Dansk Bridgeforbunds Bridgefe-

stival i Svendborg havde i år rekord-

deltagelse af spillere fra AaBC. 

 Vi var tre par der spillede DM 

for Åben Par med hæderlige placerin-

ger i B-finalen.  Desuden deltog hele 5 

par i DM for begyndere med flotte 

placeringer til Bente Høholt - Willy H. 

Hansen og Mona Holm – Ellen N. 

Christensen som hhv. nr. 7 og 8. 

Alle syntes, at det var en rigtig 

god oplevelse og kommer gerne igen 

en anden gang  
 

http://www2.bridge.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=/Files/Filer/DB/Sommerens+&aring;bne+huse.pdf
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AaBC-medlemmer nyder pausen foran 

DGI centeret i Svendborg 

 

 
Bridgelærer og dygtige elever 

 
 

 
Lokalopgør i DM-finalen 

 

Ole Nielsen repræsenterede end-

nu en gang AaBC ved festivalen som 

frivillig turneringshjælper - flot.  
 

God økonomi 
Klubbens regnskab for 2018-19 viser 

et meget tilfredsstillende resultat på 

106,8t. kr. mod 101,5t. kr. i forrige sæson.  

Resultatet afspejler de mange aktivi-

teter klubben har. Overskuddet anvendes 

til at indfri lånebeviser for 110.000 kr. 

 De, som har fået lånebeviser ind-

friet, er blevet kontaktet af Rethe. Du kan 

høre mere om regnskab og andre klubfor-

hold på generalforsamlingen. 

 

Uændret kontingent 
Vores kontingent for den kommende 

sæson er uændret. Kontingentet dækker 

abonnement på Dansk Bridge, medlem-

skab af AaBC, Danmarks Bridgeforbund 

og Distrikt Sydjylland. 
 

Én lang sæson, 01.09.19 - 30.04.20, 

koster 1000 kr.   

Én kort sæson, 01.10.19 - 31.03.20, 

koster 850 kr. 
 

Hvis du har en anden klub under Dan-

marks Bridgeforbund som din hovedklub, 

får du en rabat på 220 kr. 

Hvis du spiller flere gange om ugen, 

så koster: 

- en ekstra gang lang sæson 500 kr. 

- en ekstra gang kort sæson 400 kr. 

Passivt medlemskab koster 400 kr. 
 

Eksempel: 

Du spiller mandag og tirsdag samt 

torsdag eftermiddag. 

Afregningen for disse tre gange er: 

En lang sæson 1.000 kr. 

en ekstra lang     500 kr. 

en ekstra kort           400 kr. 

I alt                  1.900 kr.  

 

Lånebeviser 

Ejer du lånebeviser, der ikke er ud-

trukket, må du trække gavekortet på 

50 kr. fra pr. bevis i dit samlede kon-

tingent. Er du i tvivl, så spørg vores 

kasserer, Rethe Dahlstrup. 

Det samlede beløb skal indbetales se-

nest den 15. september 2019 på klubbens 

bankkonto i Sydbank. Registreringsnum-

mer 7910. Kontonummer: 1074551. 

Der vil være mulighed for at betale 

kontant til Rethe i uge 37 inden spillestart. 
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Begynderundervisning koster 700 kr. 

efterår og forår i alt 1.400 kr.  (Du får 150 

kr. i rabat, hvis du allerede har undervis-

ningsbogen). 

 Betaling senest 3. undervisningsaften 

til klubbens førnævnte konto. 
 

Aabenraa Turneringen 
Den 18. august blev Aabenraa Turne-

ringen afviklet endnu engang. I år deltog 

76 og mange var gæster fra andre klubber. 

Turneringen forløb godt takket være 

de frivillige hjælpere.  Tusind tak til jer 

og vores præmiesponsor: Sydinvest  

 

De tre rækkevindere 

B: Gerda Hansen – Bente Evald, 

AaBC.  

A: Udo Petersen – Dirk Willecke, 

AaBC & 

C: Hilde Christiansen, Gråsten – Erik 

Helsinghoff, AaBC

Bridgeundervisningen på Løjt Skole 

Af K.P. Larsen 

Før skolernes sommerferie, hvor 

bridgespillerne må overleve via Åbne 

Huse, har medlemmer fra AaBC haft 

fornøjelsen af at gennemføre det andet 

undervisningsforløb på Løjt Skole. 

Første runde fandt sted i 6.b i star-

ten af foråret og nu har 6.a ved Gitte 

Schmidt som led i matematikundervis-

ningen også fået et bridgekursus over 

5 dobbeltlektioner. 

Det har naturligvis ikke været tan-

ken at uddanne eleverne til fuldbe-

farne bridgespillere, men snarere at 

give dem et indtryk af spillets mange 

spændende facetter med en skelen un-

dervejs til lidt sandsynlighedsregning, 

så de senere kan starte på en egentlig 

indlæring af bridgens mange finurlig-

heder. 

Langt de fleste af klassens elever 

har været meget entusiastiske, omend 

de ind i mellem vist har syntes, at det 

kan være et svært spil – men det synes 

vi vel også selv af og til! Der har hver 

gang været 6 - 7 borde og uden hjælp 

fra en skare af klubbens beredvillige 

medlemmer ville det ikke have været 

muligt at komme nær så langt. Så rig-

tig stor tak til disse hjælpere.  

 

 
Klassemestre 2019: Lau og Tobias, 

der til egen overraskelse vandt Ø - V, 

N-S-rækken Sille og Gustav. 

 

 
Og til underviserne blev der sandelig 

også en præmie – mange tak for det. 

Fordelingen af de mange rare sager 

må jeg lige tænke lidt over.  
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Tilbage er blot at sige tak til Gitte 

Schmidt og Dorthe Holm for at vi 

måtte komme ud på skolen og vise vo-

res herlige sport, og det skulle da 

glæde os meget, om skolen på længere 

sigt ville vælge at udbyde bridge som 

valgfag – vi kommer gerne igen. 

 

Bridge og Brunch 

Den 28. april var der Bridge og 

Brunch i AaBC. Denne turnering er 

meget populær og har nu vundet ind-

pas som en fast tradition som afslut-

ningsturnering i klubben. 

I år var der 96, der deltog, hvilket 

må betegnes som fuldt, når vi har tur-

nering forbundet med spisning i klub-

ben. 

 

Rækkevinderne 

 
A: Yvonne – Jes S. Brabrand B: Mona 

Nissen – Margit Rieber C: Marianne – 

Michael Mathiasen D: Bente Høholt – 

Willy H. Hansen 
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Bridgespiller Niels C. Dahl 
v/ Svend Rasmussen 

 

 
Alice og Niels Dahl 

 

Man kan ikke høre det på ham, 

men begge Niels Dahls forældre kom-

mer såmænd fra Herning-kanten. Og 

det bør nævnes. Mange gode folk 

kommer fra den egn. Hans morfar var 

i sin tid rektor på Herning Gymna-

sium, før familien flyttede til Ros-

kilde. Det er også en vigtig detalje. 

Adskillige gode folk har gået på Her-

ning Gymnasium. Det vil vores klub-

medlem Vibeke Ullerichs uden tvivl 

give mig ret i. Og det var hos sin mor-

far og mormor, at Niels første gang fik 

kendskab til bridgespillet.  

Som dreng kiggede han på, når der 

ved selskabelige lejligheder blev spil-

let bridge. Han fik også prøvet at 

spille lidt selv med sin mors familie. 

Siden som gymnasieelev på Efterslæg-

ten spillede han sammen med nogle 

kammerater. Senere som studerende 

på Københavns Universitet spillede 

han også med nogle kammerater i fri-

tiden om eftermiddagen – og ifølge 

Alice også om natten. Han har aldrig 

gået til undervisning. De fik fat i nogle 

bøger og læste sig til det. Det blev 

også til en smule klubspil, men ikke 

særlig meget. De spillede mest privat. 

Han mødte Alice allerede i gymna-

siet, og efter endt uddannelse flyttede 

de i 1970 fra København til Aabenraa, 

hvor Niels skulle undervise på Stats-

skolen. Her mødte han kollegaen lek-

tor frk. Lindballe, som spillede i 

bridgeklubben Spar Es. Heldigvis stod 

Fru Sparekassedirektør Anna Ølgaard 

netop og manglede en makker, og Ni-

els kom således til at spille med hende 

i Spar Es allerede i 1970. I klubbens 

forhandlingsprotokol fra den 8. sept. 

1971 står der, at i bestyrelsesmødet:  

 

”…deltog af hensyn til sæsonplan-

lægningen mv. adjunkt Dahl, der  

har givet tilsagn om at overtage 

hvervet som turneringsleder.”  

 

Turneringsleder var heller ikke no-

get, man dengang blev uddannet til. 

Det var noget, man fandt ud af hen ad 

vejen. Måske har Niels Dahls matema-

tiske forudsætninger hjulpet til med at 

regne det rigtigt ud. Makkerskabet 

med Anna Ølgaard i Spar Es kom til at 

vare i 10 år.  

Hans hobby som bridgespiller og 

hans engagement i bridgeklubben 

måtte uvægerligt smitte af på fru 

Alice. Der er vist mange andre ”ko-

ner” i vores bridgeklub, som kan nikke 

genkendende til dette fænomen. Det 

modsatte kan vel også forekomme. På 

et tidspunkt i slutningen af 1970-erne 

læste Alice en bridgebog af Svend 

Novrup, og så kom hun også til at 

spille i klubben. Først et par år med 

Niels, men derefter med andre mak-

kere. Alice var forkvinde i Spar Es, da 

klubben blev nedlagt i 1999. 

Siden 2002 har Alice og Niels 

begge spillet i Aabenraa Bridge Cen-

ter. Men de har sandelig også lagt 

mange arbejdstimer i vores klub. Her 

skal det mest handle om Niels. Han 

har været meget aktiv i vores klub på 

flere fronter. I bestyrelsen har han sid-

det fra 2003 til 2018. I 2013 blev han 
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formand for bestyrelsens turneringsud-

valg. Samtidig overtog han hvervet 

som turneringsleder tirsdag eftermid-

dag, hvor mange af vores medlemmer 

har nydt godt af hans bridgeundervis-

ning. Så har han også i flere år været 

kortblander. 

I utallige af klubbens større turne-

ringer har han i mange år været turne-

ringsleder eller siddet i regnskabsrum-

met. Han var aldrig den, der sagde nej, 

hvis man bad ham om hjælp. Men 

pludselig en dag sagde han dog fra 

som turneringsleder. Vi andre gik vel 

nærmest i chok. Nu havde han fået 

nok af ævl og kævl. Hvis én bestemt 

person fra Kolding eller omegn havde 

meldt sig til vores åbne turnering, så 

meldte Niels pas. Jeg nævner ingen 

navne.  

På et tidspunkt besluttede Niels at 

drosle lidt ned. I 2018 udtrådte han af 

klubbens bestyrelse, og her i 2019 

sluttede han som kortblander og tillige 

som turneringsleder og underviser tirs-

dag eftermiddag. Han fortsætter dog 

med at spille tirsdag og torsdag aften. 

Alice spiller også fortsat. Og sammen 

har de i mange år lavet de to julekon-

kurrencer i vores klubblad. 

 

 
Niels Dahl med makker har vundet 

talrige klubmesterskaber. 

Udover den store indsats for vores 

bridgeklub, har Niels naturligvis også 

spillet selv. Sammen med Jørn Jeppe-

sen samt Udo Petersen og Dirk 

Willecke har han i mange år spillet i 

Mellemrækken og i 3. division. Og 

som makker med Jørn har han repræ-

senteret vores klub i talrige udenbys 

par- og holdturneringer.  

Almindeligvis er det vel sådan, at 

man som bridgespiller oplever, at man 

fra den svære begyndelse bliver bedre 

med årene. Men med Niels har det i en 

vis forstand været lige modsat. Han si-

ger rent ud, at han oplevede sin glans-

periode som bridgespiller de første 10 

år i Spar Es sammen med Anna Øl-

gaard fra 1970 til 1980. I de ti år la-

vede han ikke én eneste fejl – ifølge 

Anna Ølgaard.  

Om ikke fejlfrit, så har han dog vist 

nok spillet ret godt siden 1980. Vi er 

mange i klubben, der i årenes løb har 

lagt mærke til, at han har slæbt vinpræ-

mier med hjem i en lind strøm. Og Ny-

hedsbrevets udsendte medarbejder har 

sammen med fru Ulla i forbindelse med 

dette interview med Niels Dahl og frue 

siddet i privaten og drukket flere ud-

søgte vine, som klubbens indkøber 

genkender som præmier, der er vundet 

ved vores bridgeturneringer. Der var 

tale om en tre-retters menu med tilhø-

rende vine. Jeg tror, det var Alice, der 

havde lavet maden, men det var Niels, 

der serverede. 

 


