
Nr.33 2020                                     Tak til vores sponsor 

           

                                                          AaBC – nyhedsbrev april 2020                                                 

NYHEDSBREV 

Kære medlem 
af formand Jørn Jeppesen     
 

Aflyst pga. Covid-19! 
Denne besked kender vi desværre alt 

for godt. Al klubbridge i AaBC og resten 

af verden, formoder jeg, er sammen med 

stort set alle andre spændende kulturelle 

og sportslige aktiviteter aflyst på grund af 

faren for coronasmitte. 

Jeg frygter, at det kommer til at vare 

lang tid, inden vi kan starte med bridge 

igen. Vi dyrker en hobby, hvor vi sidder 

indendørs i en afstand på under to meter 

af tre andre personer en hel aften eller for-

/eftermiddag. Ofte bliver to spillere ud-

skiftet flere gange i løbet af spilletiden, de 

fleste deltagere er over 70 år, og man be-

rører de samme kort i løbet af spilletiden. 

Lad os ikke håbe, at det går så galt, 

men at vi får gang i de Åbne Huse i løbet 

af sommeren, og at næste sæson starter 

normalt til 1. september. 

 Husk i øvrigt at tilmelde dig til næ-

ste sæson via hjemmesiden. Sidste frist er 

pga. Covid-19 udskudt til den 30. juni 

2020. 

 

Aflysninger 
Foreløbig har vi måttet aflyse føl-

gende arrangementer: 

- Sæsonen sluttede brat for alle spille-

tidspunkter pr. 8. marts. Stillingen på 

dette tidspunkt blev afgørende for kå-

ring af sæsonens klubmestre. Du kan 

se vinderne på klubbens hjemmeside. 

Præmier udleveres senest ved sæson-

start i efteråret. 

- Begynderundervisning og DM for 

begyndere den 19. april. 

- Ældre Sagens ”Slaget om Sønderjyl-

land” den 15. marts blev udskudt til 

den 11. oktober. 

- Bridge og Brunch den 3. maj. 

- Genforeningsturneringen den 16. 

maj. 

- Repetitionskurset i maj. 
- Sommerens Åbne Huse starter tid-

ligst den 11. maj, og naturligvis kun 

hvis regeringen herefter tillader for-

samlinger på flere end 10 personer. 

Følg med i opdateringer herom på 

klubbens hjemmeside. 

- Aabenraa-turneringen den 23. au-

gust er ikke aflyst endnu, men den 

bliver naturligvis også aflyst, hvis 

ikke forsamlingsforbuddet lempes. 

 

Vi sender ny information ud på hjem-

mesiden og via mail, når vi ved mere om, 

hvornår vi kan spille igen. Vi følger natur-

ligvis myndighedernes anvisninger. Følg 

med på: 

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

 

DBf - netbridge og netblad  
Dansk Bridgeforbund har desværre 

også måtte aflyse en række arrangementer 

og mest ærgerligt er den årlige Bridgefe-

stival i Svendborg, hvor flere af vores 

medlemmer skulle have deltaget. Øv! 

DBf tilbyder i stedet, at man dagligt 

kl. 15 og kl. 20 kan spille bridge på nettet. 

Læs mere på:        

http://www2.bridge.dk/ 

Coronakrisen betyder også, at 

Bridgebladet i de næste måneder ikke bli-

ver udgivet fysisk men kun digitalt.  

Husk at læse det glimrende blad på 

forbundets hjemmeside. 

http://aabenraa.wp.bridge.dk/
http://www2.bridge.dk/
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Klubbens økonomi 
af kasserer Rethe Dahlstrup  

 

I disse coronatider er der meget, 

man kan bekymre sig om. Jeg tænker 

både på virus og klubbens økonomi. 

 Hvad bliver bundlinjen i 

regnskabet for denne sæson, der 

sluttede så brat. Klubben sparer nogle 

udgifter, men mister også indtægter. 

I denne sæson har klubben haft 

en del indkøb: 

- 5 stk. Bridge + More, hoved-

sageligt til undervisningsbrug. 

- 4 nye Bridge Mates og en server. 

- En ny trådløs printer, så vi nu kan 

udskrive fra alle klubbens Pc’er 

- En ny kaffemaskine. Det giver 

specielt i dagtimerne, hvor 

kaffeforbruget er absolut størst, en 

tidsbesparelse – og er en stor 

lettelse for turneringslederen 

mandag eftermiddag. (Endnu kan 

man ikke se i regnskabet, at det 

også bliver dyrere, men det bliver 

det ….desværre). 

- Et nyt højt toilet – det plejer ældre 

mennesker at sætte stor pris på. 

Indtil videre har det også medført 

positive tilkendegivelser. 

- 20 nye rygge til vores stole. Du 

vil opdage, at der ikke er huller 

mere i betrækket…  og endelig 

men ikke mindst så er lokalerne 

blevet malet.              

 

En ordentlig mundfuld … men jeg 

forventer alligevel, at klubben vil have 

omkring 70.000 kr. i overskud i dette 

regnskabsår. Men næste år vil vi også 

kunne mærke eftervirkningen af 

coronavirus. 

Nå! Den tid den bekymring … så 

må vi glædes over, at vi forhåbentlig 

kan spille bridge i stedet for. 

Lokalerne er shinet op 
Når du næste gang kommer i bridge-

centeret, så læg endelig mærke til de ny-

malede lokaler og andre forbedringer. 

Et hold af frivillige:  Inge Jepsen, 

Ilse Damgaard, Anna Marie Gram, Jens 

Oluf Blak Jensen, Gudrun Philipsen, Hel-

muth Machmüller med Annelise og Søren 

Dahl i spidsen har i marts malet gang, toi-

let og spillelokaler. 

  

 
Ilse Damgaard og Jens Oluf B. Jensen 

maler i gangen 

 

 
Og Gudrun Philipsen støvsuger 

 

 
Kaffe- og kagepause 
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Og så er der velfortjent fyraftensøl  

 

 
Det skal være skidt før det bliver godt! 

 
Det vir-

ker lidt 

uover-

skueligt 

syntes 

Rehte at 

mene! 

 

 

 

 

 
 

 

Andre flittige medlemmer: Tove 

Linnet Sørensen, Lissi Damm, Svend Erik 

og Rethe Dahlstrup har vasket gardiner og 

alle 5.600 (11.200 for- og bagside), ja du 

læste rigtig, meldekort samt plancher, 

bordnumre og meldebokse. Og bridgema-

tes og ure er sprittet af.  

Tusind tak til alle de frivillige for det 

store arbejde. Og tak alene gør det natur-

ligvis ikke, så en erkendtlighed følger til 

alle på en senere tidspunkt   

 

 
Lissie Damm, Rethe Dahlstrup og Tove 

Sørensen vasker meldekort og bokse. 

 

 
Og de trængte 

 
Søren Dahl fik 

også tid til at 

rense terras-

sen  
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Skolebridge i Løjt også ramt 
af KP Larsen 

 

Det var med stor glæde, at AaBC 

i starten af februar modtog en henven-

delse fra Løjt Skole om endnu en om-

gang skolebridgeundervisning. Og det 

skulle vise sig, at det endda var med 

de to 6. klasser, vi havde undervist 

sidste forår. Med en elevtilgang fra 

Genner Skole var der nu så mange ele-

ver på 7. årgang, at der var sket en op-

deling på tre også bridgemæssig set 

noget mere overskuelige hold. 

 

 
Så er Tove Schulz, Eva Johansen og 

Leif Østergaard klar til start! 

 

Som led i en 14-dages projektuge 

med overskriften Hjerte og Hjerne var 

det så planen at give de tre hold hver 6 

lektioner og allerede efter første runde 

var det en stor fornøjelse at kunne 

konstatere, at mange af eleverne fak-

tisk kunne huske store dele af det, vi 

nåede at lære dem sidste år. 

Ved et af de sidste spil i første 

runde ville det være relevant at lave en 

knibning efter ruder konge. Efter lidt 

hjælp og en smule sandsynlighedsreg-

ning lykkedes det at knibe to gange, så 

det var en meget stolt spilfører, der til 

sidst kunne fælde kongen ved hendes 

bridgekarrieres første knibning over-

hovedet.  

Og mange af de som sædvanligt 

meget beredvillige medhjælpere fra 

klubben fik faktisk et bord at passe 

med nogle af deres ”gamle” elever, så 

genkendelsens glæde var ganske stor. 

Det var derfor så meget desto 

mere ærgerligt, at vi allerede efter to 

dages undervisning om onsdagen den 

11.3. måtte erkende, at risikoen i lyset 

af den tiltagende corona-krise var for 

stor til, vi at turde fortsætte. Og gan-

ske rigtigt var skolen da også om fre-

dagen fuldstændig tømt for elever og 

lærere. Vi håber naturligvis, at vi på 

en eller anden måde får mulighed for 

at runde kurset lidt pænere af – en 

tanke kunne være at invitere interesse-

rede elever og deres forældre ind på 

centret en gang i august, så de kunne 

får lejlighed til at se og afprøve den 

”ægte” vare med bridgemate, skifte-

plancher, sodavandspræmier og hele 

molevitten. 

 

Øl på lager 

De mange aflysninger betyder, at 

vi har for mange øl på lager! 

Henvend dig gerne til Svend 

Rasmussen tlf. 22441904, hvis vil du 

vil købe en kasse med 30 stk. Fugl-

sang Black Bird eller Carlsberg.  

Pris hhv. 162,50 kr. og 147,50 kr. 

inkl. pant. 

 

Bestyrelsen takker 

alle for denne sæson, som 

sluttede brat. 

Vi ønsker alle en god 

sommer med ønske om, at 

vi får en normal bridge-

sæson i 2020/2021. 


