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Kære medlem 
af formand Jørn Jeppesen     
 

Godt nytår 
Velkommen til et nyt årti og 2. del af sæ-

son 2019/20 samt til årets første nyhedsbrev.  

December og januar bød vanen tro på 

masser af aktivitet i AaBC. Foruden de al-

mindelige klubaftener var der juleafslutning, 

lynbridge og champagneturnering. Vi nåede 

også et bestyrelsesmøde inden jul. 

 Den 18. januar arrangerede vi distrikts-

finale i Mix Par for 32 af Distrikt Sydjyl-

lands dygtige Mix Par. Ingen AaBC-par op-

nåede topplaceringer, men flere par kvalifi-

cerede sig til DM i Svendborg. 
 

De tre bedste fra Mix Par: 

 
Nr. 2: Randi Bunk – Flemming Jørgensen, Vejle. 

Nr.1: Torben Ebbesen – Susanne Gydesen, Vejle. 

Nr. 3: Karin – Jesper Jungdahl, Kolding. 
 

I januar havde vi også lørdagsundervis-

ning og fredagsbridge.  

 Der har været meget stor tilslutning til 

alle vores arrangementer. Flere gange kunne 

vi melde fuldt hus. Tusind tak til arrangører-

ne for indsatsen og til alle deltagerne. 

328 medlemmer 

I hhv. december og januar har vi desvær-

re med sorg mistet Erik Hansen og Bodil 

Jørgensen.  Omvendt har vi fået 2 nye med-

lemmer, så vi fortsat er 328 medlemmer. 

Vi kan glæde os over, at der var 5 med-

lemmer, der tog imod tilbuddet om at starte 

på 2. del af begynderkurset onsdag aften, så 

der nu er 16 deltagere på kurset.  
 

Diskotek Seven er lukket 

Diskotek Seven under AaBC er nu lukket 

pga. mistet spiritusbevilling. Siden har 

Aabenraa Kommune nedstemt den nye lo-

kalplan, som tillod et diskotek i lokalet. Vi 

ved ikke, hvad lokalerne nu skal bruges til.   
 

Bestyrelsesmøde 18.12.2019 
I december havde vi bestyrelsesmøde, 

hvor efterårssæsonen blev evalueret og for-

årssæsonen detailplanlagt. 

Fra bestyrelsesmødet skal nævnes: 

- Kontingentet for næste sæson er uæn-

dret medmindre kontingentet til DBf el-

ler Distrikt Sydjylland stiger drastisk. 

- Vi viderefører elektronisk tilmelding via 

vores nye tilmeldingssystem til den 

kommende sæson og til Åbent Hus.  

Sæsontilmeldingen er åben pr. 10.02. 

- Økonomien er god. Der ventes fornuf-

tigt overskud igen i denne sæson.  

- Vi betaler igen tilbage på vores låne-

ordning til medlemmerne i september. 

- Sponsorkontrakten med Sydbank er for-

nyet. 

- Vi har anskaffet en ny kaffemaskine, 

der nu står i gangen ved terrassen. 

- Vi forsøger at lave et fortsætterkursus. 

Referat fra bm.er på klubbens hjemmeside. 
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Nyt fortsætterhold i 2020/21 

I næste sæson vil vi, hvis der er interes-

se herfor hos medlemmerne, lave et nyt fort-

sætterhold i NS 3 og NS 4. Bente Evald og 

evt. Ole Nielsen vil lede det nye hold. 

Spilletidspunktet bliver enten tirsdag 

eller torsdag aften alt efter, hvor interessen 

hos medlemmerne er størst.  

Der er sat opslag op herom på opslags-

tavlen i klubben, hvor man kan tilkendegive, 

om man vil deltage. For at oprette holdet, 

skal der være mindst 12 interesserede. 
 

Afholdte turneringer 
Juleafslutning 

Den 13. december var vi 104, der var 

til juleafslutning 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 og hendes med-

hjælpere for et flot arrangement. 

De dygtige og heldige vindere af årets 

julekonkurrence blev: 

Julekonkurrence nr. 1:Holger Nielsen, 

Steen Christensen og en mere. 

Julekonkurrence nr. 2: Birthe Jensen, 

Anne Marie Holm og Gerda Hansen. 

Tusind tak til Alice og Niels Dahl for 

endnu en gang at have lavet denne hyggelige 

og traditionsrige julekonkurrence. 

Lynbridge 2019 

Den 19. december var der 72 til lyn-

bridge. Det var en sjov aften, hvor vi nåede 

55 spil. Der var knald på, men de fleste nåe-

de det til tiden! Rækkevinderne blev: 

A: Nicolas G. Rasmussen – Jes S. Brabrand 

B: Dorthea Madsen – Christa Nør 

C: Anne Mette Christensen – Anna Maria 

Palmelund Kjeldsen 
 

Fuldt hus til Champagnebridge 

Vores nytårsturnering blev traditionen 

tro et tilløbsstykke. Der var fuldt hus og ny 

rekord med 136 deltagere.  

Der blev spillet i 6 seedede rækker. 

Rækkevinderne kan ses på billedet nedenfor.  

Det er en stor fornøjelse hvert år at kun-

ne byde velkommen til de mange humør-

fyldte og festklædte deltagere til denne fest-

lige turnering. 

Yvonne og Jes S. Brabrand havde igen 

pyntet lokalerne festligt op, og Elin Børsting 

akkompagnerede igen til den højtidelige 

nytårssang:  ”Vær velkomment Herrens år”. 

        De glade vindere af Champagneturneringen 2019 

 
C: Christian – Mie Johannsen, B: Birger – Kirsten Hansen, A: Jørgen Madsen – Sonja Holm-

gaard, E: Kirsten – Aksel K. Sørensen, F: Else J. Busk- Gerda Hinrichsen, D: Lena R. Lund – 

Kjeld Bomm. 
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KlubSølv i november 

Fredag den 8. november blev der spil-

let KlubSølv i AaBC med 28 deltagere. 

Der var guldpoint på spil på landsplan og 

sølvpoint på klubplan.  

Jes og Jørn blev nr. 2 på landsplan, 

med det rakte desværre ikke til guldpoint. 

 

 
De to vinderpar på hhv. Ø/V og N/S siden 

blev: Lisbeth – Axel Petersen og Jes S. 

Brabrand – Jørn Jeppesen. 

 

Grøn Mester også i november 

Lørdag den 10. november havde vi 

fornøjelsen af at arrangere indledende 

runde i Grøn Mester for 24 spillere fra Di-

strikt Sydjylland. 

Vi kunne med glæde konstatere, at det 

var et par fra AaBC nemlig Erik Evald og 

Iver Struck, der løb med sejren. 

Der blev spillet finale i Haderslev den 

25. januar uden topplaceringer til nogen 

AaBC-par.   

 

 
De bedste blev: nr. 3 Jens – Knud Letort, 

Kolding, nr.1 Erik Evald – Iver Struck, 

AaBC, nr. 2 Aage – Anne Kok, Kolding 

 

 

Undervisningslørdag med HK 
Lørdag den 25. januar havde vi igen 

fornøjelsen af at have HK Sørensen fra 

Århus på besøg til vores undervisnings-

lørdag. 

I år var der 65 deltagere. Temaerne i 

år var stærke toåbninger, amerikansk 

stayman, cuebids og 1430. En ordentlig 

mundfuld for mange, men samtidig en 

givtig eftermiddag. 

 

 
HK i gang, mens deltagerne lytter intenst. 

 

 
Kaffebordet var lækkert og efterspurgt  
 

Deltag i distriktsfinalen i Åben 

Par i Vejle den 22. februar. Der er FRI 

TILMELDING via distriktets hjemme-

side senest den 16. februar.  
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Genforeningsbridge  
Fredag den 31. januar var vi 40 perso-

ner til foredrag om genforeningen med 

dansk-tysk middag og hyggelig bridge. 

 
dr. phil. Lars N. Henningsen fortæller om 

genforening, revolution og strejker. 

  

 
Arrangørerne: Svend Rasmussen, Ulla 

Bruhn og Gerda Hansen 

 

 
Rethe Dahlstrup og Svend Erik Holst vandt A-

rækken. Margit Rieber og Mona Nissen B-

rækken. Svend Rasmussen bagerst styrede sla-

gets gang. 

Kommende turneringer 
I foråret byder vi på mange spænden-

de turneringer, så sæt kryds i kalenderen 

og tilmeld jer på hjemmesiden:  

 

23.02 Lagkagebridge 

Her bliver der budt på bridge og lækre 

lagkager. Turneringen er et tilløbsstykke 

og behøver ikke nærmere præsentation.  

 

01.03 Handicap-turnering 

Vi gennemfører et heat i DBf’s lands-

dækkende handicapturnering. Over hele 

landet bliver der spillet den samme turne-

ring samtidigt. De, der forbedrer deres 

handicap mest, vinder. Der er guldpoint 

på spil på landsplan og sølvpoint lokalt. 

 

19.04 DM (indledende) for begyndere 

Er du begyndt at spille bridge efter 31. 

juli 2018 kan du deltage i denne turnering 

og måske blive danmarksmester! 

 

03.05 kl. 9.30 Afslutningsfest 

Den 3. maj holder vi afslutningsturne-

ring 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 med is til sidst. 

 

16.05 DBf’s genforeningsturnering i 

AaBC 

Den 16. maj kl.10 fejrer vi i samarbej-

de med DBf 100 året for afstemningen om 

Sønderjyllands genforening med Dan-

mark. 

Vi inviterer spillere fra hele Danmark 

og fra Sydslesvig til at spille denne turne-

ring i AaBC, og vi håber naturligvis, at 

mange af vores egne spillere vil deltage. 
 

Repetitionskursus i maj 

I maj laver vi igen et repetitionskursus 

for nye og lettere øvede spillere over fire 

tirsdag aftener. 


