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  NYHEDSBREV 

Kære medlem 

af formand Jørn Jeppesen     
 

Tilbagegang på et medlem 

I denne sæson 2019-20 er vi 328 med-

lemmer - et færre end i sidste sæson. Vi er 

fortsat den største klub i Distrikt Sydjylland 

og den 4. største i Danmark. 

26 medlemmer har meldt sig ud af 

klubben, 9 er startet til undervisning, og så 

er der kommet 16 nye medlemmer. 

Der er mange forklaringer på de 

mange udmeldelser fx alder- og sygdom, 

flytning, pauser mm. Forhåbentlig vender 

nogle tilbage, men frafaldet vidner om, at vi 

hele tiden skal værne om medlemmerne og 

gøre en indsats for at skaffe nye medlem-

mer. 

Det gør vi bl.a. via Bridgens Dag i au-

gust, annoncering og omdeling af løbesed-

ler. 

Vi glæder os derfor over de 9 nye på 

vores undervisningshold (+2 gamle) onsdag 

aften, og de 16 nye medlemmer i klubben i 

år. Til jer skal der lyde et ekstra stort vel-

kommen til den nye sæson i AaBC, og det 

skal der såmænd også til alle jer andre.  

 

 
Bente og Laila med kursisterne 

 

Undervisning tirsdag eftermiddag 

I det nye år forsøger vi at starte et nyt 

undervisningshold op om tirsdagen kl. 

13.00 første gang den 14. januar 2020. 

Ole Nielsen vil sammen med Inger Eybye 

stå for undervisningen. 

Vi er spændte på, om der vil være til-

slutning nok til holdet, så I bedes alle gøre 

potentielle nye spillere opmærksomme på 

denne mulighed. 

Der ligger løbesedler i klubben.  Om-

del dem gerne til venner og bekendte, der 

endnu ikke spiller bridge.  

 

Generalforsamling 

Generalforsamlingen blev i år holdt 

lørdag den 21. september, og der deltog 

knap 50 medlemmer. 

 Formanden berettede bl.a. om det høje 

aktivitetsniveau i klubben, hvor der bliver 

spillet ved to borde mere om ugen i denne 

sæson end i sidste sæson. 

Kassereren fortalte, at klubben havde 

et flot overskud på 106.832 kr. mod 

101.546 kr. i forrige sæson, og at overskud-

det bruges til at nedbringe gælden til med-

lemmerne. 

 

Anders Sørensen 

blev nyvalgt til be-

styrelsen. 

Anders vil assistere 

Ole mandag aften. 
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Hele bestyrelsen var på valg. Alle blev 

genvalgt på nær Karl Peder Larsen, som ef-

ter 3 år i bestyrelsen i denne omgang ikke 

ønskede genvalg. Stor TAK til KP for vel-

udført arbejde. 

 

 
Niels C. Dahl blev udnævnt til æresmedlem 

i AaBC 

 

Niels C. Dahl blev af bestyrelsen ud-

nævnt til æresmedlem af AaBC. Niels har 

gjort et ekstraordinært stort stykke ar-

bejde for AaBC gennem sit 15 års virke i 

bestyrelsen, 6 års ledelse af tirsdag efter-

middags holdet, formand for turneringsud-

valget i en del år og som turneringsleder i 

mange af vores turneringer gennem årene.  

Du kan se bestyrelsessammensætnin-

gen og læse referat fra generalforsamlingen 

på klubbens hjemmeside. 

Efter generalforsamlingen var der va-

nen tro frokost og bridge. A-rækken blev 

vundet af Margit Grove – Tove Schultz og 

B-rækken af Elin Børsting – Annelise Dahl.  

 

Torsdag aften kl.18.30 

Efter fælles rådslagning på vores hold 

torsdag aften, er vi blevet enige om at flytte 

starttidspunktet til kl. 18.30. 

Flere spillere kører forholdsvis langt 

fx fra Sydals for at spille bridge i AaBC, og 

for dem betyder det meget at komme en 

halv time tidligere hjem.  

HUSK:
 KlubSølv fredag den 8. november kl. 

18.30.  

 Grøn Mester søndag den 10. november 

kl. 10.00.  

 Holdbridge mod Gråsten, Padborg og 

Sønderborg søndag den 17. november kl. 

10.00 i Sønderborg 

 Julebridge med gløgg og æbleskiver 

søndag den 24. november kl. 13.00. 

Juleafslutning torsdag den 12. de-

cember kl. 17.30.  Maden bliver leveret 

af Restaurant Bendiks. Glæd dig   

 Lynbridge tirsdag den 17. december 

kl.18.30.  

 Champagnebridge søndag den 29. de-

cember kl. 19.00. 

 

HUSK også: 

- Fredagsbridge den 31.01.20. Genfor-

ening og bridge. 

 - Lørdagsundervisning den 25.01.20 

kl. 13.00 ved HK Sørensen (Århus) og 

Bente Evald. 

- Lagkageturnering søndag den 

23.02.20 kl. 13.00 

 

Tilmeld dig på hjemmesiden 

Vi vil allerhelst have, at du tilmelder 

dig til alle ovenstående turneringer via vo-

res hjemmeside. Det gør det lettere at følge 

med i tilmeldingerne, der opstår færre fejl, 

og det letter administrationen.  

 

Specielt til kursister 
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Placeringspoint 

I AaBC bruger vi placeringspoint (PP) 

til at kåre årets parklubmestre. Vi spiller 

sektioner med op- nedrykning efter hver 3. 

runde. Efter hver sektion starter vi på en 

frisk, hvor alle par har nul point. I stedet til-

deler vi PP. 

Torsdag aften tildeles 21, 19, 17, 15 

PP osv. for 1., 2., 3., 4. pladsen osv. i A-

rækken. I B-rækken tildeles der 15, 13, 11 

osv. for en 1., 2., 3. plads osv. 

Vinderne af A-rækken får flere PP end 

vinderne af B-rækken, da det sværere at 

vinde A- end B-rækken. 

 

Travlt program i efteråret 

I efteråret har vi igen gennemført 

mange ekstra turneringer. Du kan efterføl-

gende læse om dem. 

 

Venskabskamp i Heikendorf 

Lørdag den 28. september var vi 4 

par fra AaBC, der spillede venskabstur-

nering i ”Bridge am Gruen” i Heiken-

dorf nær Kiel. 

Vi havde en dejlig tur med picnic 

undervejs, hvor vi bl.a. kunne fejre, at 

de danske seniorer vandt VM i Wuhan i 

Kina. Imponerende flot   

Det var 15. gang venskabsturnerin-

gen blev gennemført. Bjarne Holst og 

Jørn Jeppesen blev bedst placeret af 

AaBC-parrene med en 4. plads.  

 

 
Picnic i Eckernförde  

 
Sabine Busching serverede lækker paella  

 

Stort fremmøde til Æblekagebridge 

Søndag den 20. oktober var der 

hele 84, der spillede æblekagebridge. 

Det var igen en meget hyggelig ef-

termiddag med god bridge og et lækkert 

kagebord. 

Der skal lyde en stor tak til de mange 

kageleverandører.  

 

 
Vinderne i de fire rækker blev: 

A: Sonja Mathiasen – Eva Johansen 

C: Dorthe Schack – Ellis Bruun 

B: Hanne Christensen – H. P. Christiansen 

D: Eva – Christian Henriksen 

 

   JULEGAVER: 

 
  

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.remisenbrande.dk/dk/Messe/8_131_578/Julemesse-2014.htm&ei=SFNrVLGWAcnyOOrCgYgF&bvm=bv.79908130,d.ZWU&psig=AFQjCNH2BMLLNEy1iOCQq-_RBlu08aEzjg&ust=1416406209759101
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Julekonkurrence nr. 1 
af Niels Dahl 

 

 

 

 

 

Skriv din forklaring på et stykke papir 

og aflever det – med tydeligt skrevet 

navn – i konkurrencekassen i klubben 

senest den 5. december 2019.  

Blandt de rigtige svar trækkes 3 vin-

dere af en flaske god rødvin.  

 









B975 ♠

♥KD9742 ♥

♦ ♦
♣7  ♣DB98








 

Syd spiller 5 ruder. 

V starter med hjerter konge og 

skifter derefter til sin single klør,  

hvor Syd vinder stikket med kon-

gen.  

Hvordan kan Syd vinde kontrak-

ten?  

 

Bestyrelsen ønsker alle 
en glædelig jul 
og et godt nytår 

Julekonkurrence nr. 2 
af Alice Dahl 

 

 

 

AABC Jeopardy  

 

 

Skriv dine svar i nummereret række-

følge på et stykke papir og aflever det – 

med tydeligt skrevet navn – i klubben 

senest den 5. december 2019.  

Blandt alle rigtige svar trækkes 3 vin-

dere af en flaske god rødvin.  

 

1. Ildebefindende efter voldsom udsæt-

telse for solens lys 

 

Hvad er _______________________ 

 

2. Stik ud over det lovede antal 

 

Hvad er _________________________ 

 

3. Metodisk indsamlet og systematiseret 

talmateriale   

 

Hvad er _________________________ 

  

4. Redskaber til at spise med 

 

Hvad er ______________________ 

  

5. Den måde, hvorpå lyden i et rum for-

plantes og tilbagekastes 

 

Hvad er ________________________ 

 

6. Øvelser, der træner og opbygger 

kroppen 

 

Hvad er ________________________ 
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