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NYHEDSBREV 

Kære medlem 

af formand Jørn Jeppesen     
 

Bridge i en coronatid 

Det var med bange anelser, vi be-

gyndte den nye bridgesæson i AaBC. Ville 

2. bølgen af coronapandemien ramme os i 

efteråret, når alle på den nordlige halvkugle 

færdes mere indendørs, og virussen igen får 

gode muligheder for at sprede sig. 

Desværre gik det, som frygtet. Vi kom 

kun til at spille bridge på normal vis i sep-

tember. Først blev forsamlingsforbuddet i 

begyndelsen af oktober strammet, så vi 

maksimalt måtte være 50 personer i bridge-

centeret og pr. den 26. oktober kun 10 per-

soner. 

Det indebar, som bekendt, at vi først 

måtte aflyse næsten alle vores normale tur-

neringer og spille Åbent Hus med tilmel-

ding i stedet for. Kun torsdag aften og un-

dervisningsholdene fortsatte uanfægtet. 

Det er bestyrelsens indtryk, at med-

lemmerne tog godt imod dette tilbud. Dem, 

der ikke havde lyst til at spille mere, behø-

vede ikke at møde op, og dem som gerne 

ville spille kunne få deres spilletrang dæk-

ket. Kun på et enkelt tidspunkt, nåede vi op 

på de maksimale 48 deltagere, så et par 

spillere ikke kunne deltage. 

 

Aflysning i fire uger 

Fra den 26. oktober og foreløbig fire 

uger frem er vi nu desværre tvunget til at 

aflyse alle turneringer i AaBC. Det gælder 

også GrønMester, KlubSølv og Bridge med 

æbleskiver og gløgg. 

Vi håber naturligvis, at nedlukningen 

kun kommer til at vare de fire uger, men 

hvis smittetallet ikke falder, kan nedluknin-

gen komme til at strække sig længere, så vi 

også må aflyse i december. Og det er træls, 

for så bliver der ingen juleafslutning, lyn-

bridge eller champagneturnering. 

Meld dig til turneringerne via hjem-

mesiden men hold øje med evt. aflysninger. 

Med et optimistisk ”coronasyn”: 

 

HUSK:
Juleafslutning torsdag den 10. de-

cember kl. 17.30 og evt. mandag den 7. 

kl. 12.00.  

 Lynbridge tirsdag den 15. december 

kl.18.30.  

 Champagnebridge tirsdag den 29. de-

cember kl. 13.00 og igen kl.19.00. 

 

HUSK også: 

- Lørdagsundervisning den 6. februar 

2021 kl. 13.00 ved HK Sørensen (År-

hus) og Bente Evald. 

- Lagkageturnering søndag den 21. fe-

bruar 2021 kl. 13.00 
 

Stort begynderhold spiller stadig 
I år kom der efter en stærk slutspurt 

og ved at flytte undervisningen til torsdag 

aften hele 18 nye kursister. Hjertelig vel-

kommen i klubben til jer alle. 

Bente Evald står sammen med Anders 

Sørensen for undervisningen i år. Anders 

har for nyligt afsluttet første del af bridge-

læreruddannelsen.

Vi har nu delt både begynder- og fort-

sætterholdet i to eftermiddagshold og to af-

tenhold, så undervisningen kan fortsætte på 

denne måde i nedlukningsperioden.   
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Lille tilbagegang i medlemstallet 

Nu hvor fristen for kontingentbetaling 

er udløbet, er vi 322 medlemmer. Det er 4 

færre end i sidste sæson, og det er billigt 

sluppet set i lyset af coronapandemien. DBf 

melder om en medlemsnedgang på op mod 

15 % på landsplan. 

 AaBC er den største klub i Distrikt 

Sydjylland og den 4. største i Danmark. 

30 medlemmer har meldt sig ud af 

klubben. 18 er, som nævnt, startet til under-

visning, og så er der kommet 8 nye med-

lemmer. 

Vi vurderer, at ca. halvdelen af udmel-

dingerne i år skyldes frygt for coronasmitte. 

Andre årsager er alder- og sygdom, flyt-

ning, pauser mm. 

Forhåbentlig vender mange tilbage, 

når coronapandemien er drevet over, men 

frafaldet vidner om, at vi hele tiden skal 

værne om medlemmerne og gøre en stor 

indsats for at skaffe nye medlemmer. 

 

Ann Posselt 

blev nyvalgt til 

bestyrelsen. 

Ann er bl.a. 

formand for 

kortblander-

teamet 

 

 

 

 

Generalforsamling 

Generalforsamlingen blev i år holdt 

lørdag den 19. september, og der deltog lidt 

mere end 40 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 overskud på 76.643 kr. mod 106.832 kr. i 

forrige sæson. Nedgangen skyldes især ind-

køb af 5stk. B+M og en ny kaffemaskine. 

Overskuddet bruges til at nedbringe gælden 

til medlemmerne. 

Hele bestyrelsen var på valg. Alle blev 

genvalgt på nær Axel A. Petersen, som ef-

ter 27 år i bestyrelsen ikke ønskede gen-

valg. Stor TAK til Axel for veludført ar-

bejde. 

 

 
Axel A. Petersen med fru Lisbeth ved sin 

side blev udnævnt til æresmedlem i AaBC 

 

Axel A. Petersen blev af bestyrelsen 

udnævnt til æresmedlem af AaBC. Axel har 

gjort et ekstraordinært stort stykke ar-

bejde for AaBC gennem sit 27 års virke i 

bestyrelsen og som kasserer i Distrikt Syd-

jylland i mange år.  

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 Helge Søgaard – Ole Nielsen og 

B-rækken af Inge Marie – Orla C. Jørgen-

sen.  
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Æblekagebridge blev spillet 

Søndag den 25. oktober nåede vi 

inden forsamlingsforbuddet på max. 10 

personer trådte i kraft at gennemføre 

æblekagebridge for 40 spillere. 

Der blev brugt masser af sprit, 

mundbind og andre tiltag for at mindske 

smittefaren. Alligevel blev det en meget 

hyggelig eftermiddag med god bridge 

og et lækkert kagebord. 

Der skal lyde en stor tak til arrangø-

rerne og de mange kagebagere.  

 

 
Der blev serveret lækre æblekager 

 

 
Vinderne af A- rækken blev: 

1: Ann Posselt – Gerda Loff 

2:Erik Evald – Iver Struck 

3:Tove Schultz – Leif Ø. Nielsen 

 

 
Vinderne af B- rækken blev: 

1: Inge – Anders Sørensen 

2:Inge Marie – Orla C. Jørgensen 

3:Edel Rasmussen – Dorit Hyla 

Divisionen kom i gang 

Første runde i divisionen blev spillet 

den 3. og 4. oktober, og vores hold i 3. divi-

sion vest, som i år er Dirk Willecke – Jes S. 

Brabrand og Flemming Boesgaard – Jørn 

Jeppesen, ligger efter de 3 kampe nr. 7 ud 

af 12 hold. 

Det allersidste spil i weekenden altså 

nr. 120 var kraftig medvirkende til, at vi 

vandt en stor sejr i den sidste kamp, så vi 

næsten nåede middel efter 3 kampe. 

 

 
 

Flemming meldte og vandt som syd 6 ruder 

efter en fin spilføring. 

De næste divisionsweekender er nu 

også udskudt på ubestemt tid. 

 
Specielt til kursister 
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Julekonkurrence nr. 1 
af Niels Dahl 
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Efter hård kamp om kontrakten 

ender Syd i fem hjerter. Vest 

spiller ruder 10 ud. 

Hvordan vinder Syd kontrakten? 

 

 

 

 

 

 
  JULEGAVER: 

Husk: Du 

kan inden 

den 29. no-

vember be-

stille dine ju-

legaver i Rethes bridgebutik  

  Tlf.: 2334 8562 

Julekonkurrence nr. 2 
af Alice Dahl 

 

 

AABC Jeopardy  

 

 

1. Boller af tysk herkomst med indsprøj-

tet syltetøj 

Hvad er _______________________ 

 

2. Papirtynde kager bagt i særligt jern 

med mønster 

Hvad er _________________________ 

 

3. Sløjfeformede kager kogt i fedtstof 

Hvad er _________________________ 

  

4. Dansk delikatesse i kugleform med 

flormelis og syltetøj 

Hvad er ______________________ 

  

5. Boller med smør, festkringle, vand-

kringle, plade- og formkager, tørre tær-

ter, flødeskumsbelagte tærter og lagka-

ger, 7 slags småkager  

Hvad er _______________________ 

 
Send dine forklaringer til 

ncdahl1@gmail.com eller aflever dem – 

med tydeligt skrevet navn – i klubbens 

postkasse senest den 5. december 2020.  

Blandt de rigtige svar i hver konkur-

rence trækkes 3 vindere af en flaske 

god rødvin.  

 

Bestyrelsen ønsker alle 
en glædelig jul 
og et godt nytår 
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