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NYHEDSBREV 

Kære medlem 
af formand Jørn Jeppesen     
 

Forsamlingsforbud forlænget 
Som frygtet er forsamlingsforbuddet 

på maksimalt 10 personer blevet forlænget 

og denne gang helt til den 28. februar 2021. 

Coronakrisen er desværre langt fra 

overstået endnu, selv om det er meget glæ-

deligt, at man har fundet en effektiv vac-

cine, der snart bliver tilgængelig også i 

Danmark. Dermed er der da håb om, at vi 

kan få en normal bridgesæson i 2021-22. 

Men forsamlingsforbuddet betyder, at 

vi tidligst kan genoptage vores normale tur-

neringer den 1. marts 2021, og at vi må af-

lyse følgende turneringer: 

Juleafslutning mandag den 7. 

kl. 12.00 og torsdag den 10. december 

kl. 17.30.   

 Lynbridge tirsdag den 15. de-

cember kl.18.30.  

 Champagnebridge tirsdag den 29. 

december kl. 13.00 og igen kl.19.00. 

og desværre også 

Lørdagsundervisning den 6. fe-

bruar 2021 kl. 13.00 ved HK Sørensen 

(Århus) og Bente Evald. 

Lagkageturnering søndag den 21. 

februar 2021 kl. 13.00 

samt Åbne Huse i vinterferien den 

15. og 17. februar 2021. 

ØV!  DET ER MEGA TRÆLS! 

 

Spil på nettet 
Bridge på nettet og privat er de 

eneste muligheder, hvis man vil spille 

bridge nu. 

På den bagsiden kan du læse om, 

de muligheder DBf tilbyder på BBO i 

øjeblikket. 
 

Begynder- og fortsætterhold 
Vores begynder- og fortsætterhold 

er hidtil blevet delt i to eftermiddags-

hold og to aftenhold. Desværre kan un-

dervisningen ikke fortsætte på denne 

måde efter nytår medmindre nedluk-

ningsreglerne lempes efter 3. januar. 

 

Bestyrelsen ønsker alle 
en glædelig jul 

og et godt og coronafrit 
nytår 

 

Spil bridge i små hold i AaBC 
Vil du og en lille gruppe på max. 

10 personer spille bridge, kan det måske 

lade sig gøre i AaBC, hvis nedluknings-

reglerne lempes efter 3. januar. 

Vi er 10 herrer, der på skift spiller 

8 af gangen mandag aften, og der er 

også en ”dameklub”, der spiller onsdag 

eftermiddag. Af coronahensyn anbefaler 

vi, at det er de samme 8-10 personer, 

der mødes til hvert spilletidspunkt. 

Man kan få et udmærket og hygge-

ligt spil fx en miniholdturnering, hvor 

man spiller fx 8 spil pr. kamp med skif-

tende holdmakkere i alt 24 spil pr. gang. 

Man kan også spille flere spil, det afgør 

man selv, og man har ikke brug for tek-

niske hjælpemidler i form af bridgema-

tes eller lignende. Et erfarent klubmed-

lem kan godt hjælpe jer i gang. 
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I øjeblikket spilles der mandag kl. 

18.45 og onsdag kl. 13. Der er undervis-

ning tirsdag kl. 13. og 19 samt torsdag 

kl. 13 og 19. Alle andre tidspunkter er i 

princippet ledige også i weekenden. 

  Kontakt Rethe på 2334 8562 eller 

Jørn på tlf. 6120 4315, hvis I er 8, der 

vil i gang med at spille. 

Her vil I få yderligere instruktioner 

om oprydning mm. 

 

Hjemmeturnering 
Vi har fået en invitation fra Mette 

Jakobsen, som er formand for Grænse-

egnens Bridgeklub, til at deltage i en 

hjemmeturnering:  

 

Hej med Jer 

Nu er vi jo i den situation at 

bridgen på normal vis er lukket forelø-

big til 1. marts 2021, derfor vil vi gerne 

fortsætte med Hjemmeholdsturnering, 

som jeg stadig gerne vil stå for. Jeg har 

åbnet for tilmelding via 

mbridge.dk/4440/ - vi har nu sat prisen 

til kr. 50,- pr. hold - dette kun for at 

holde vores Klub skadesløs, da der jo 

skal udleveres vinpræmier til vinderne 

udover æren. 

Jeg håber, I vil være med og også 

vil brede budskabet ud til jeres medlem-

mer, så vi kan blive nogle rækker, der 

spiller. 

Jeg vil selvfølgelig gerne have til-

meldingerne i løbet af december, så vi 

kan komme i gang forholdsvis hurtigt i 

januar.... vi har jo både januar og fe-

bruar til at spille, og holdene skal ind-

byrdes aftale spilledag/tidspunkt. Når 

jeg har fået alle tilmeldingerne, laver jeg 

en spilleplan for hvilke hold der kom-

mer i hvilken række : hvem der er hjem-

meholdet og hvem der er udeholdet, 

hvornår...... vi skal minimum være 4 

hold pr. række, men gerne 6 hold - det 

giver hhv. 3 - 5 kampe.... vi kunne jo 

håbe på 8 hold, så får vi 7 kampe og kan 

fylde vinteren ud med 1 kamp pr. uge i 

de 2 måneder...... dejligt. 

Glæder mig til at høre fra Jer (se 

tilmeldingerne strømme ind) og spille 

med Jer til januar...... 

 

Glædelig Jul og Godt Nytår 

 

Mette 

Grænseegnens Bridgeklub 

 

Specielt til kursister 
 

 
 

 

  JULEGAVER: 

Husk: Du kan inden den 20. de-

cember bestille dine julegaver i 

Rethes bridgebutik  

Tlf.: 2334 8562 

 

 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.remisenbrande.dk/dk/Messe/8_131_578/Julemesse-2014.htm&ei=SFNrVLGWAcnyOOrCgYgF&bvm=bv.79908130,d.ZWU&psig=AFQjCNH2BMLLNEy1iOCQq-_RBlu08aEzjg&ust=1416406209759101
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Vinderne af årets julekon-

kurrence 
Alice og Niels Dahl har nu gen-

nemgået svarene og trukket lod med føl-

gende resultater: 

 

Løsning: 

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? 

 

Stik ruder 10 på bordet og spil spar 

konge med afkast af klør 7 hjemme. 

Herved kan vest ikke spille øst ind i klør 

og få en ruder aftrumfning! 

 

Elementært dear Watson, men svært at 

finde ved bridgebordet.  

 

Der var 20 besvarelser heraf 16 rigtige.  

De udtrukne vindere er: Rethe Dahl-

strup, Ole Nielsen og Steen Christen-

sen  

 

Julekonkurrence nr. 2 
af Alice Dahl 

 

 

AABC Jeopardy  

 

 

1. Boller af tysk herkomst med indsprøj-

tet syltetøj 

Hvad er ” berliner Phankuchen?”__ 

 

2. Papirtynde kager bagt i særligt jern 

med mønster 

Hvad er ___” gode råd?”_________ 

 

3. Sløjfeformede kager kogt i fedtstof 

Hvad er ___”klejner?”__________ 

  

4. Dansk delikatesse i kugleform med 

flormelis og syltetøj 

Hvad er ___” æbleskiver?”______ 

  

5. Boller med smør, festkringle, vand-

kringle, plade- og formkager, tørre tær-

ter, flødeskumsbelagte tærter og lagka-

ger, 7 slags småkager  

Hvad er _”sønderjysk kaffebord?”_ 

 
Der var 20 rigtige resultater. De ud-

trukne vindere er: Karen Søgaard, An-

nelise Dahl og Erik Helsinghof 
 

Tillykke til de dygtige og heldige 

vindere, og tusind tak til Alice og Niels 

for endnu en gang at have lavet en for-

nøjelig julekonkurrence for os alle. 

Vinderne kan efter aftale med en 

”nøgleperson” hente deres gevinst i 

klubben. 

     N 

V       Ø 

     S 

http://www.julelege.dk/clipart/slikhuse/juleclipart/julebilleder4.htm
http://www.julelege.dk/clipart/klokker-julelys/julebilleder.htm
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