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NYHEDSBREV 

Kære medlem 
Af formand Jørn Jeppesen  
 

Coronapandemien sætter fortsat sit 

præg på bridgen i AaBC. Sidste sæson 

sluttede brat, flere turneringer blev aflyst 

og kun få har deltaget i Åbent Hus i som-

mer. 

Mange medlemmer er bekymrede for 

at spille igen, og enkelte medlemmer har 

meldt fra pga. frygt for Covid-19. 

Forberedelserne til den nye bridge-

sæson i AaBC er sket i lyset heraf. Men 

nu er vi klar, og de nye sæsonprogrammer 

kan ses på klubbens hjemmeside. 

Fra bestyrelsen ønsker vi jer alle en 

god sæson på trods af Covid-19.  

Første spilletidspunkt er tirsdag den 

1. september kl. 13.00 jf. oversigten og så 

fremdeles.  

 

HUSK AT MØDE OP og god 

 fornøjelse med den nye sæson.  

 

Corona-hensyn 
Smittefaren har gjort det usikkert, 

om vi overhovedet kunne komme i gang 

med bridge igen, men bestyrelsen har 

valgt at begynde sæsonen under de ret-

ningslinjer, som myndighederne foreskri-

ver. 

Det indebærer: 

- at vi max. må være 100 samlet i loka-

lerne (dog flere når vi sidder ned) 

- at vi skal holde afstand til hinanden, og 

der skal være mindst en meters afstand 

mellem os ved bordene 

- at vi skal spritte af ofte og generelt holde 

en god hygiejne fx ved at hoste i ærmet 

- at vi kun møder op, hvis vi ikke har Co-

vid-19 symptomer 

- og at vi generelt ta’r ekstra hensyn og 

passer på hinanden. 

Derudover har bestyrelsen bestemt, 

at vi alle skal spritte af, når vi begynder 

en ny runde. Og på de store hold fx man-

dag eftermiddag er turneringen indrettet 

med færre rundeskift, så man ikke møder 

så mange modstandere hver gang. 

Klubben stiller håndsprit til rådig-

hed, men du må naturligvis gerne med-

bringe dit eget sprit, hvis du foretrækker 

dette. 

Du må også gerne bruge mundbind, 

visir og medbringe din egen meldekasse, 

hvis det giver dig ekstra tryghed.  

 

Spilletider 2020-2021: 
Tid Start Leder 

Mandag 13.00 07.09 Rethe Dahlstrup og 

K.P. Larsen 

Mandag  19.00 07.09 Ole Nielsen og 
Anders Sørensen 

Tirsdag   9.00 06.10 Ole Nielsen og Erik 

Evald 

Tirsdag 13.00 01.09 Bente Evald  

Tirsdag 19.00 01.09 Aflyst 

Torsdag 13.00 01.10 Iver Struck og Erik 

Evald 

Torsdag 18.30 03.09 Jørgen Nørgaard og 

Jørn Jeppesen  
 

 

Undervisning: 
Tid  Start Leder  

Tirsdag kl. 19.00 

Fortsætter NS 3-4 

01.09 Bente Evald og 

Ole Nielsen 

Onsdag kl. 19.00 
Begyndere NS 1-2 

09.09 Bente Evald og 
Laila Nielsen 

 

 

Desuden spiller Dameklubben og Æl-

dre Sagen onsdag eftermiddag samt 

Glant onsdag aften. 
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Generalforsamling 
På den kommende generalfor-

samling den 19. september ved vi alle-

rede nu, at vi skal vælge et nyt besty-

relsesmedlem. 

Axel A. Petersen, som har været 

medlem af bestyrelsen siden 17. sep-

tember 1993, har desværre meddelt, at 

helbredet ikke længere rækker til at 

være med i ledelsen af klubben.  Axel 

har i mange år været klubleder tirsdag 

aften, og Axel har også været med i 

bestyrelsen i Distrikt Sydjylland, hvor 

han i en række år bestred posten som 

kasserer og var et vigtigt bindeled 

mellem AaBC og distriktet. 

På klubbens vegne skal der lyde 

en stor tak til Axel for hans store ind-

sat gennem de 27 år i bestyrelsen.   
 

Generalforsamling 

Lørdag den 19. september kl. 10.30 

med frokost og bridgeturnering. 

Tilmeld dig til spisning i klubben. 

 

Sæsonens turneringer 
I år var der ikke tilslutning nok til, at 

vi kunne spille tirsdag aften. Det skyldes 

bl.a., at vi i år har oprettet et nyt fortsæt-

terhold tirsdag aften, og en del spillere 

valgte dette gode tilbud i stedet. 

 Heldigvis var det muligt for de fleste 

andre spillere at flytte til enten mandag el-

ler torsdag aften i stedet. Vi vil naturligvis 

tilbyde bridge tirsdag aften igen i sæson 

2021/22.  

Derudover er spilletiderne jf. over-

sigten de samme som i sidste sæson. Jør-

gen Nørgaard og Jørn Jeppesen overtager 

ledelsen fra Jes S. Brabrand, som holder 

pause, torsdag aften.  

 

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. 

 

Husk systemkort 
Det er obligatorisk at lægge to ens 

udfyldte systemkort på bordet, inden spil-

let begynder. Det letter spillet for alle 

inkl. turneringslederne. 

 

Tilbagegang i deltagerantal   
Ikke uventet må vi desværre konsta-

terer, at der samlet er færre, som spiller 

bridge i AaBC i den kommende sæson. 

Ca. 10 medlemmer har meddelt, at 

de ikke føler sig trygge ved at spille 

bridge i den kommende sæson pga. risi-

koen for at blive smittet med Covid 19. 

Det indebærer, at der er en tilbage-

gang i det samlede spillerantal på 3 1/2 

borde i den kommende sæson, hvilket 

egentligt er relativt få set i lyset af den si-

tuation, vi er i.   

Der er tilbagegang mandag eftermid-

dag, tirsdag aften, tirsdag formiddag og 

torsdag eftermiddag. Der er fremgang 

mandag aften og tirsdag eftermiddag, og 

naturligvis glædes vi over, at 18 følger 

fortsætterkursus NS 3-4.   

Inklusiv Glant, Dameklubben og Æl-

dre Sagen er der fortsat over 500, der spil-

ler bridge i AaBC om ugen. 

 

Velkomstfolder 
Du kan se AaBC’s velkomstfolder 

specielt til nye medlemmer på:  

http://aabenraa.wp.bridge.dk/ 
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Sandsynligvis lavere medlemstal 
Vi må påregne, at coronapandemien 

medfører, at vi ikke kan fastholde det høje 

medlemstal på 329 fra sidste sæson. 

 Vi håber dog, at mange, som ikke 

spiller, fortsat vil støtte klubben ved at 

være passive medlemmer. 

Vi håber også, at vi får et stort be-

gynderhold, som kan holde medlemstallet 

oppe. Det er der dog ikke så meget, der 

tyder på nu, da der foreløbig kun er til-

meldt to personer på begynderkurset. 

Så husk endelig at gøre venner og 

bekendte opmærksom på begynderbridge 

i AaBC og vores: 

Introbridge søndag den 

 30. august kl. 13.00. 
 

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. 
 

Fortsætterhold 
Vi kan i år glæde os over, at det er 

lykkes for Bente Evald og Ole Nielsen at 

starte et fortsætterhold op med nu 18 til-

meldte. Det er glædeligt, at så mange spil-

lere ønsker at dygtiggøre sig i Nordisk 

Standard bog 3 og 4. 

Der er plads til et enkelt par mere, så 

kontakt Bente Evald på tlf. 28 73 64 22, 

hvis I vil være med. 
 

Mange aflysninger 
Covid-19 pandemien har medført, at 

vi har måtte aflyse en del aktiviteter i 

AaBC hen over sommeren.  

- Alle klubturneringer blev af lyst 

fra den 9. marts og fremefter 

- Ældre Sagens turnering i marts 

blev udskudt til oktober 

- DM for begyndere  

- Bridge og Brunch i april 
- Repetitionskurset i maj 

- Genforeningsturnering i juni 
- Aabenraa Turnering i august 

- Og venskabskampen mod Kiel i 

september. 
Der ud over begyndte vi først med 

vores Åbne Huse i begyndelsen af juni, og 

tilslutningen hertil har været langt under 

det normale.  

 
 

I år laver vi igen ekstra Åbent Hus 

onsdag eftermiddag kl. 13.00 den 2., 9. og 

16. september.  
 

God økonomi 
Heldigvis har klubben en god og 

sund økonomi, så de mange aflysninger 

bringer os ikke i økonomisk uføre på no-

gen måde. Men de er naturligvis ærger-

lige, og det vil også påvirke næste sæsons 

resultat negativt. 

Klubbens regnskab for 2019-20 viser 

et tilfredsstillende resultat på 76.643 kr. 

mod 106,8t. kr. i forrige sæson.  

Resultatet afspejler de mange aktivi-

teter klubben har, og nedgangen skyldes 

overvejende flere nyanskaffelser i sæso-

nen. Overskuddet anvendes til at indfri lå-

nebeviser for 55.000 kr. i år. Det er min-

dre end vi plejer, da vi af hensyn til den 

usikre corona-situation ønsker at polstre 

klubbens økonomi lidt mere i år. 

 De, som har fået lånebeviser ind-

friet, er blevet kontaktet af Rethe. Du kan 

høre mere om regnskab og andre klubfor-

hold på generalforsamlingen. 
 

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. 

http://www2.bridge.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=/Files/Filer/DB/Sommerens+&aring;bne+huse.pdf
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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, 01.09.20 - 30.04.21, 

koster 1000 kr.   

Én kort sæson, 01.10.20 - 31.03.21, 

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 2020 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. 

 

Begynder- og fortsætterundervis-

ning koster 700 kr. efterår og forår i alt 

1.400 kr.  (Du får 150 kr. i rabat, hvis du 

allerede har undervisningsbogen). Følger 

du fortsætterundervisningen og spiller fast 

på et andet tidspunkt i klubben får du ra-

bat. Kurset afregnes da med 1.000 kr. 

inkl. bøger eller 700 kr. exkl. bøger.  

 Betaling senest 3. undervisningsaften 

til klubbens førnævnte konto. 

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. 

 

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.

 


