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NYHEDSBREV 

Kære medlem 
af formand Jørn Jeppesen     
 

Coronavirussen lukker for al 

bridge i AaBC  
Risiko for coronavirussen spreder sig 

blandt vores medlemmer ved vi mødes og 

spiller bridge i AaBC, førte som bekendt 

til, at vi i bestyrelsen den 8. marts valgte 

at aflyse al bridge i AaBC foreløbigt frem 

til 1. april.  

Vi sidder tæt og i længere tid sam-

men. Kortene, der er en potentiel smitte-

bærer, har vi alle i hænderne. Og mange 

medlemmer er i en aldersgruppe, hvor fa-

ren ved at blive med coronavirus ikke må 

undervurderes. 

Set i lyset af hvad er siden er sket i 

Danmark og hele verden, er vi glade for, 

at vi var på forkant med denne beslutning. 

Glant, Dameklubben og Ældre Sa-

gen, som lejer sig ind i AaBC, valgte hur-

tigt at træffe samme beslutning. 

  Det indebærer, at bridgesæson 

2019/20 for vores to hold med kort sæson, 

tirsdag formiddag og torsdag eftermiddag, 

sluttede brat, da de jo normalt har sidste 

spilledag ultimo marts. 

Måske er sæsonen også slut for os 

andre. Det er meget tvivlsomt, om vi be-

gynder igen den 1. april set i lyset af, at de 

fleste andre aktiviteter i Danmark nu er 

lukket ned i mindst to uger frem. 

Vi skal vist være heldige, hvis vi 

kommer i gang igen efter påske. 

I bestyrelsen er vi enige om, at 

AaBC ikke betaler kontingent tilbage til 

medlemmerne som følge af, at sæsonen er 

blevet kortet af.  Det er i vores fælles inte-

resse, at klubben har en sund økonomi. Vi 

er jo ikke en privat virksomhed, hvor 

ejerne høster overskuddet.  

Vi sender ny information ud på 

hjemmesiden og via mail, når vi ved mere 

om, hvornår vi kan spille igen. Vi følger 

naturligvis myndighedernes anvisninger. 
 

Tiden udnyttes i AaBC 
Nu hvor der ikke bliver spillet bridge 

i AaBC, udnytter vi tiden til at få malet 

spillelokalerne i bridgecenteret. 

Et hold af frivillige med Annelise og 

Søren Dahl i spidsen vil den 17. -19. 

marts male spillelokalerne. Vil du give en 

hånd med, så ring til Søren på 40252467. 

Tusind tak til alle de frivillige. Vi 

håber resultatet bliver godt, og vi ser frem 

til at se de nymalede lokaler, når bridgen 

forhåbentlig snart starter igen.  
 

Ældre Sagen udskyder turnering 
Ældre Sagen aflyste naturligvis også 

deres store årlige turnering, der skulle fo-

regå den 15. marts i AaBC.  Men heldig-

vis er planen at gennemføre ”Slaget om 

Sønderjylland” søndag den 11. oktober i 

stedet. Vi må kun håbe, at Ragna Rømers 

hjemmebagte kager kan holde sig i fryse-

ren til denne dato.  
 

Skolebridge i Løjt også ramt 
I marts nåede KP Larsen sammen 

med sine trofaste medhjælpere at gennem-

føre to gange skolebridge på Løjt skole 

for ca. 60 7. klasses elever, inden dette 

måtte aflyses pga. coronasmittefaren. 
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KP kunne ellers berette, at nogle af 

eleverne, som var gengangere fra året før, 

bestemt ikke havde glemt deres tidligere 

lærdom og fortsat viste stort bridgetalent. 

 

Kommende turneringer 
Vi kan kun håbe på, at ”Bridge og 

Brunch” den 3. og vores genforenings-

turnering den 16. maj, hvor vi fejrer 100-

års dagen for folkeafstemningen i 1920, 

kan gennemføres. 

 100-årsturneringen laver vi i samar-

bejde med DBf og Distrikt Sydjylland. Vi 

håber naturligvis, at mange af vores egne 

medlemmer vil deltage. Der er allerede 

tilmeldt par helt fra Sjælland og Fyn. Vi 

håber, at der kommer endnu flere og 

mange gæster fra klubber i Sydslesvig, 

som vi også har inviteret til denne turne-

ring. Du kan læse mere om turneringen i 

seneste nr. af Dansk Bridge. 

 

 
 

Bridgefestival i Svendborg 
Danmarks Bridgeforbunds festival 

er som sædvanlig planlagt til at blive 

afholdt i Svendborg i uge 28, og vi må 

da bestemt håbe, at coronapandemien 

er overstået på dette tidspunkt. 

Fra bestyrelsen side håber vi, at 

mange af jer ta´r en tur til Svendborg 

og oplever den glade bridgefestival-

stemning, som Inge og Anders Søren-

sen omtaler efterfølgende. 

  

 
Læs om festivalen her: 

http://www.bridgefestival.dk/ 

 

Ferie med bridge 

af Inge og Anders Sørensen 
For 3. år i træk vil vi holde en uges 

ferie i Fritidscentret i Svendborg. 

Bridgefestivallen lokker.  

Det er en hyggelig, inspirerende og 

lærerig festival. De to foregående år 

har vi deltaget i Begynderfestivallen. 

Der tilbydes nogle rigtig gode kur-

ser. Derudover har vi deltaget i flere 

drop in turneringer. 

Sidste år prøvede vi VINOBLE 

Open, som er en holdturnering, som 

foregår over 2 dage med godt 100 spil. 

I år vil vi ikke deltage i Begynder-

festivallen, så vi får mere tid til at del-

tage i nogle af de andre gode turne-

ringstilbud og samtidig mærke den 

gode stemning. 

Alle turneringer spilles i styrkeop-

delte rækker, så alle kan være med. 

http://www.bridgefestival.dk/
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Der er mange muligheder for ind-

kvartering i Svendborg og omegn. Vi 

har valgt en campingplads på Tåsinge. 

Det tager ca. 15 min på cykel over til 

Fritidscentret.  

Der er selvfølgelig også mulighed 

for at deltage en enkelt dag, hvis man 

kunne tænke sig at prøve at mærke 

stemningen 

Der skal lyde en stor ros til Bridge-

forbundet for en godt tilrettelagt og 

hyggelig festival. 

Desuden kan personalet på Fritids-

centret ikke roses nok. Der er rent og 

pænt overalt. Der mangler aldrig 

hverken toiletpapir eller servietter. 

Skulle det alligevel ske, går der højst 

to minutter fra du melder manglen til 

den er rettet. 

En sidste bemærkning må være: 

”Man lærer af sine fejl, og hold da op, 

hvor har vi lært meget. ” 

Ses vi i Svendborg? 

 

AaBC fortsat i 3. division 
Vores hold i 3. division vest sluttede 

sæsonen som nr. 8 ud af 12 hold, og der-

med spiller holdet med Jes S. Brabrand – 

Jørn Jeppesen og Udo T. Petersen – Dirk 

Willecke igen i 3. division i næste sæson. 

 

 
 

Det kan vi især takke vores to tyske 

holdkammerater for, som sluttede nr. 2 i 

multiregnskabet i år, mens Jes og jeg ikke 

spillede op til sædvanligt niveau i denne 

sæson. 

Dog kunne vi som N/S i sidste halv-

leg ikke undvære at vinde 6 klør i foran-

stående spil for at redde en uafgjort kamp 

og endnu en sæson i 3. division. 

Der kom ruder ud til ruder es med 

hjerter af på hånden. Derefter fulgte en 

heldig klørknibning til damen fulgt af klør 

es, hvor klør knægt faldt fra øst. Senere 

blev bordet spillet ind på spar es, og hjer-

ter konge blev knebet gennem øst. Derved 

blev der kun afgivet stik til klørkonge. 12 

heldige og dejlige stik til os.  

 

Bekæmp coronaen! 
 

Det mexicanske ølmærke Corona har op-

levet en nedgang i salget på ca. 30 % pga. 

coronavirussen. Amerikanerne tør ikke 

drikke den! 

 

Jeg kan fortælle, at jeg har indledt 

min egen kamp mod coronaen. Bemærk 

flasken er tom. Den smager godt, så prøv 

den.  
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Travlhed i centeret 
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.  

Hold øje med om, om den planlagte 

Åbent Hus i påskeferien mandag den 6. 

april kl. 19.00 bliver gennemført.   

 

Lagkagebridge 
Søndag eftermiddag den 23. februar 

var der lagkagebridge i AaBC. Hele 86 

spillere fra nær og fjern havde meldt sig 

til denne hyggelige turnering.  

 
Deltagerne blev forkælet med mange læk-

re lagkager 

 

 
Rækkevinderne: D: Anne M. Soll – Helen 

Nissen. B: Dora – Johnny Madsen. C: 

Bodil Winther – Bolette Johansen.  A: Jyt-

te B. Mathiasen – Karl P. Larsen 

Handicapturnering 
Søndag den 1. marts blev der spillet 

DBf’s landsdækkende handicapturnering i 

AaBC. 44 spillere deltog, og vinderne i de 

5 seedede rækker blev: 

A: Lisbeth Petersen – Svend Rasmussen 

B: Bente – Erik Evald 

C: Lilian – Helmuth Machmüller 

D: Ellen N. Christensen – Mona Holm 

E: Jette – Erling Bang 

 

På landsplan blev der spillet om 

guldpoint, og om præmier til de fem par, 

som havde forbedret deres handicap mest, 

men desværre var der ingen af vores del-

tagere, der vandt nogle af disse præmier. 

 

Spil bridge på nettet (se mere på 

DBf’s hjemmeside:  

www2.bridge.dk) 

Efter de seneste coronatiltag er 

næsten al klubbridge i Danmark lukket 

ned. Men du behøver ikke at sætte dig 

selv i kortkarantæne af den grund. 

Rigtig mange spiller allerede bridge på 

nettet. Og hvis du ikke har gjort det 

før, er coronasituationen måske en god 

anledning til at prøve. På nettet risike-

rer du i hvert fald ikke at blive smittet. 

BBO og Funbridge tilbyder beg-

ge elektronisk bridge. BBO har både 

almindelige borde, turneringer og spil 

mod robotter, mens Funbridge primært 

tilbyder robotturneringer. Du kan fin-

de BBO her og Funbridge her. På 

BBO kan du spille helt gratis, om 

end nogle turneringer koster penge. På 

Funbridge koster turneringerne et 

mindre gebyr, når de gratis introdukti-

onsspil er opbrugt. 

Hvis du ikke har prøvet bridge på net-

tet før, kan du se en udførlig guide til 

at komme i gang her. 

https://www.bridgebase.com/
https://www.funbridge.com/da/
http://www2.bridge.dk/Files/Filer/Sekretariatet/bbo%20kvikguide%20-%20ny%20til%20kursusmedlemmer.pdf


                                                          AaBC – nyhedsbrev marts 2020                                                 

Ny sæson i AaBC 
Vi er i fuld gang med at forberede 

næste sæson, og siden den 10. februar har 

det været muligt at tilmelde sig til næste 

sæson via hjemmesiden. 

Vi ser meget gerne, at I alle melder 

jer til inden i går på sommerferie, mens I 

husker det.    

Så får turneringslederne bedre tid til 

at planlægge turneringsprogrammet for 

næste sæson, og vi får større mulighed for 

at få spillerantallet på de enkelte spille-

tidspunkter til at gå op. Sidste tilmel-

dingsfrist er den 31. maj. 

 

Spilletidspunkter 
I næste sæson tilbyder vi samme 

spilletidspunkter som i år plus et fortsæt-

terkursus tirsdag aften kl. 19.00. 

Vi kan med glæde notere, at der alle-

rede nu er 14 tilmeldte. Så kurset, der bli-

ver ledet af Bente Evald og Ole Nielsen, 

bliver helt sikkert gennemført.  

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. (1.9.2020-

30.4.2021) 

Kort sæson:    850 kr. (1.10.2020-

31.3.2021) 
 

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 gave-

bevis 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. 
 

 

 

GENERALFORSAMLING 
med spisning og bridge 

 

Der indkaldes herved i henhold til 

vedtægterne til generalforsamling:  
 

Lørdag den 19. september 2020  

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 12.september.  

Vedtægter og klubregler ligger frem-

me i lokalerne. De kan også ses på vo-

res hjemmeside under fanebladet 

”Klubben”.  

 

Efter generalforsamlingen spiller vi en 

bridgeturnering. Ønsker du at spise, 

skal du tilmelde dig i klubben senest 

15. september. 
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Elektronisk tilmelding 
Du skal tilmelde dig elektronisk til 

den nye sæson via hjemmesiden ligesom 

sidste år, og som du sikkert allerede har 

gjort til mange turneringer i denne sæson. 

 Du har fra den 10. februar kunnet 

tilmelde dig og din makker til sæson 

2020/21 ved at vælge fanen ”tilmeldin-

ger” på klubbens hjemmeside og videre til 

spilletidspunkt, som vist i nedenstående 

skema.  Tjek dog lige først at jeres mak-

kerskab også gælder i næste sæson.   

Du kan tilmelde dig alene og håbe 

på, at en ny makker viser sig. Under opda-

tering af medlemsdata, kan du også rette 

dine data, hvis du har fået ny adresse, tlf. 

nr., mailadresse etc. 

Vi vil gerne have jeres tilmelding 

tidligt og helst inden sæsonen slutter, så vi 

hurtigt kan følge op på evt. manglende 

tilmeldinger. Seneste tilmelding er den 

31. maj 2020.  

Får du problemer med elektronikken, 

kan din klubleder være behjælpelig med 

tilmeldingen på spilletidspunkterne forud 

for spillet i april. 

 Der vil desuden være tilmeldings-

blanketter i klubben, som man kan udfyl-

de og aflevere til klublederne, hvis man 

ikke har en pc til rådighed, eller teknikken 

driller alt for meget. 

Den elektroniske tilmelding 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 til-

meldingsblanketter fra 328 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. 
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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 hvil-

ke rækker fx A, B osv., du vil være substi-

tut i. 

Jeg vil kraftig opfordre nye spillere 

til at melde sig som substitut, da det er 

vigtigt for os alle at kunne skaffe en aflø-

ser, hvis vi en dag er forhindret i at møde 

op. 

Du må også meget gerne melde dig 

som frivillig hjælper i AaBC. Ta’ en sed-

del på opslagstavlen. Udfyld den og afle-

ver den til klublederen. 

 

Tilmelding til Åbent Hus 
De fleste medlemmer har taget godt 

imod tilmelding til Åbent Hus via hjem-

mesiden, så det viderefører vi naturligvis. 

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 på forhånd opdele rækkerne ef-

ter handicap og have startlister klar til 

spillerne møder op. 
 

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

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

august (ikke 1. juni). Forhåbentlig er der 

åbent Hus i påsken den 6. april kl. 19.00. 

Tilmelding via hjemmesiden senest 2 ti-

mer før spillestart på spilledagen. 

 

 

 

 

Kommende turneringer  
19.04 DM (indledende) for begyn-

dere 
Er du begyndt at spille bridge efter 

31. juli 2018 kan du deltage i denne turne-

ring og måske blive danmarksmester! 

Man kan godt deltage i begynder-

kursus i Svendborg og samtidig spille 

DM. Afslutningen på kurset ligger samti-

dig med DM, og DBf er indstillet på, at 

deltagerne kan spille DM.  
 

03.05 kl. 9.30 Afslutningsfest 
Den 3. maj holder vi afslutningstur-

nering 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 lidt mundgodt at 

slutte af med. 

 

Repetitionskursus i maj tirsdage kl. 

19.00 
Igen i år tilbyder vi et repetitionskur-

sus over fire tirsdage i maj (5., 12., 19. og 

26.) Emnerne i år bliver oplysningsdob-

ling og svar herpå, negative doblinger, 

1430, fjerde farve mm. Meld dig på listen 

på hjemmesiden eller evt. i klubben. 
 

16.05 Genforeningsturnering 
Den 16. maj kl.10 markerer vi i 

samarbejde med DBf 100-årsdagen for 

folkeafstemningen i 1920. 

Vi håber, at mange spillere fra 

AaBC, andre danske klubber og fra klub-

ber i Sydslesvig vil deltage i denne turne-

ring og gøre det til en festlig dag. 
 

Aabenraa Turnering 2020 
Søndag den 23. august 2020 kl. 

09.30. Tilmelding senest 16. august 

via klubbens hjemmeside: 

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

 

 

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