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NYHEDSBREV 

Kære medlem 
af formand Jørn Jeppesen     
 

Så åbner vi igen  
Det er med stor glæde, at vi i besty-

relsen kan meddele, at vi nu igen kan 

åbne for bridge i Aabenraa Bridge Center. 

Den 17. maj begynder vi med Åbne 

Huse for op til 24 spillere med coronapas. 

Fra den 21. maj, må vi være 48 deltagere 

og fra 11. juni 100. Tilmelding sker via 

hjemmesiden.  

Allerede den 6. maj genoptog vores 

begyndere deres undervisning, og fortsæt-

terholdet startede den 11. maj. Vi venter, 

at begge kurser er færdige i løbet af som-

meren, så de nye spillere er klar til den 

nye sæson i efteråret.  

Coronanedlukningen har denne gang 

varet siden 26. oktober 2020 og har for at 

sige det mildt været lang og træls! Sæso-

nen blev meget kort. Jeg tror alle har sav-

net den ugentlige bridge i efteråret og 

gennem den mørke vinter. Men nu er det 

forhåbentlig overstået. 

 

HUSK Åbent Hus 
Hver MANDAG kl. 19.00 og ONSDAG 

kl.13.00 i perioden 17. maj til 31. august 

(ikke 24. maj). Tilmelding via hjemmesi-

den senest 2 timer før spillestart på spille-

dagen. 

 

AaBC er kommet gennem krisen 
AaBC er heldigvis kommet godt 

igennem coronakrisen.  

Ingen af klubbens medlemmer har så 

vidt vides været ramt af corona, og vi har 

ikke som andre klubber måtte lukke ned 

pga. coronatilfælde. 

Klubbens økonomi har heller ikke 

lidt nød. Tværtimod er overskuddet i år 

steget til knap 120.000 kr. mod 76.643 kr. 

sidste sæson. Andre klubber har haft det 

svært og en enkelt klub i Nordsjælland er 

endda gået konkurs. 

Klubben har oven i købet formået at 

forøge medlemstallet med 8 nye medlem-

mer til i alt 330 medlemmer. 

Fremgangen skyldes, at 6 af de nye 

medlemmer har meldt sig som passive 

medlemmer for at kunne spille Real-

Bridge i AaBC og i Distrikt Sydjylland. 

Under den første nedlukning blev lo-

kaler og spillemateriel shinet op og i den 

næste blev vores ”bridgemuseum” yderli-

gere udbygget. Tusind tak for det.  

 

RealBridge (RB) er hot  

Det er med stor glæde og begejstring, 

at vi i AaBC i samarbejde med Distrikt 

Sydjylland siden januar har kunnet tilbyde 

RB til vores medlemmer. 

RB er, som bekendt for mange af jer, 

bridge på nettet, hvor man både kan se 

hinanden og tale sammen via ens PC eller 

tablet. Det er en god erstatning for ikke at 

kunne mødes i klubben, og det er meget 

let at spille. Man behøver kun minimale 

it-færdigheder for at kunne spille. 

Der er blevet spillet tre gange om 

ugen, og vi fortsætter med at spille tirs-

dag, torsdag og søndag kl. 19.00 i sommer 

under Distrikt Sydjylland. Som oftest bli-

ver der spillet i en A-, B- og C-række ef-

ter handicap. Det er gratis at spille, og der 

spilles om mesterpoint og med handicap-

regulering.  
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Stort overskud i AaBC 
Som nævnt har AaBC i denne sæson 

opnået et stort overskud på 119.991 kr. 

Det er en del højere end sidste år og også 

højere end ventet. Vi har ikke modtaget 

hjælpepakker af nogen art. 

Fremgangen i år skyldes: 

- Et højt medlemstal og dermed 

høje kontingentindtægter. 

- Kursusindtægter fra begynder- 

og fortsætterundervisning. 

- Lavere omkostninger generelt 

pga. nedlukning fx til forplej-

ning, præmier, lys, vand og 

varme. 

- Ingen nyanskaffelser i denne sæ-

son. 

- Vi har mistet mange indtægter 

på de mange aflyste turneringer, 

men besparelsen på udgiftspo-

ster har samlet været større end 

de mistede indtægter. 

 

Bestyrelsen har besluttet, at AaBC 

ikke betaler kontingent tilbage til med-

lemmerne som følge af, at sæsonen blev 

kortet af.  Det er i vores fælles interesse, 

at klubben har en sund økonomi. Vi er jo 

ikke en privat virksomhed, hvor ejerne 

høster overskuddet. 

 

Tilbagebetaling af gæld 
Overskuddet i år vil ligesom tidligere 

år blive anvendt til at tilbagebetale gæld 

til vores medlemmer. Vi har allerede her i 

maj udtrukket 30 beviser á 2.500 kr. og 

dermed afdrages 75.000 kr. af de 375.000 

kr., vi skylder medlemmerne.  

Medlemmer, som har fået udtrukket 

lånebeviser, vil blive kontaktet af vores 

kasserer Rethe Dahlstrup.  Hvis vi kan op-

retholde det høje medlemstal i næste sæ-

son, vil vi måske tilbagebetale flere bevi-

ser i efteråret. 

 

Kommende turneringer 
Aabenraa Turnering 2021 – jubilæ-

umsturnering 
Normalt indleder vi den nye sæ-

son med vores årlige Aabenraa Turne-

ring i august. Men pga. den usikre co-

ronasituation udskyder vi turneringen, 

og måske forsøger vi at gennemføre 

den ultimo oktober i stedet. I år vil vi 

nok lave en guldturnering, da vi også 

vil fejre AaBC’s 30 års jubilæum.  

 

Æblekageturnering mm. 

Vi har naturligvis planlagt flere an-

dre turneringer i efteråret fx. Æblekage-

turnering og Klubsølv, men vi melder 

først ud med de endelige datoer, når sæso-

nen starter. Hold øje med vores hjemme-

side for yderligere information: 

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

 

Bridgefestival aflyst igen 
Danmarks Bridgeforbunds festival, 

som sædvanligvis bliver afholdt i 

Svendborg i uge 28, er desværre ble-

vet aflyst igen for 2. år i træk, da co-

rona-reglerne umuliggør en fornuftig 

afvikling. 

DBf vil i stedet afvikle turneringer 

virtuelt i uge 28, så hold øje med for-

bundets hjemmeside: 

http://www.bridgefestival.dk/  

 

 
Festival aflyst for 2. år i træk. 

 

 

http://aabenraa.wp.bridge.dk/
http://www.bridgefestival.dk/
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Nye sæson i AaBC 
Vi er i fuld gang med at forberede 

næste sæson, og siden begyndelsen af maj 

har det været muligt at tilmelde sig via 

hjemmesiden. 

Vi ser meget gerne, at I alle melder 

jer så hurtigt som muligt, men vi har ud-

skudt sidste tilmeldingsfrist til den 31. 

juli, så vi alle har mindst mulig usikker-

hed om coronasituationen i efteråret.   

Det øger til gengæld presset på tur-

neringslederne, da de får mindre tid til at 

planlægge turneringsprogrammet for næ-

ste sæson. 

 

Spilletider 2021-2022: 
I næste sæson tilbyder vi følgende 

spilletidspunkter: 

 

Tid Start Leder 

Mandag 13.00 6.09 Rethe 

Dahlstrup  

K.P. Larsen 

Mandag  19.00 6.09 Anders 

Sørensen 

Tirsdag   9.00 5.10 Ole Nielsen 

Erik Evald 

Tirsdag 13.00 7.09 Bente Evald 

Birgit Brøns 

Tirsdag 19.00 7.09 Lars 

Andersen 

Torsdag 13.00 7.10 Iver Struck 

Erik Evald 

Torsdag 18.30 2.09 Jes Brabrand  
 

 

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.  

Desuden spiller Dameklubben og 

Ældre Sagen onsdag eftermiddag samt 

Glant onsdag aften. 

Undervisning 
I år udbydes der ikke et fortsæt-

terkursus, men naturligvis tilbyder vi 

igen et begynderkursus. 
 

Undervisning: 

Tid  Start Leder  

Onsdag kl. 

19.00 

Begyndere NS 

1-2 

8.09 Bente Evald 

og Anders 

Sørensen 

 

 

Kontingent uændret 
Bestyrelsen har vedtaget, at kontin-

gentet i AaBC er uændret i næste sæson. 

 

Satserne er: 

Lang sæson: 1.000 kr. (1.9.2021-

30.4.2022) 

Kort sæson:    850 kr. (1.10.2021-

31.3.2022) 
 

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 gavebe-

vis på 50 kr. Har du to beviser, får du et 

gavebevis på 100 kr. osv. 

 Træk beløbet fra i din kontingent-

indbetaling i september. 
 

 

Elektronisk tilmelding 
Du kan tilmelde dig og din makker-

elektronisk til den nye sæson via hjemme-

siden ligesom sidste år ved at vælge fanen 

”tilmeldinger” på klubbens hjemmeside 

og videre til spilletidspunkt.  Tjek dog 

lige først at jeres makkerskab også gælder 

i næste sæson.   
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Du kan også tilmelde dig alene og 

håbe på, at en ny makker viser sig. 

Under opdatering af medlemsdata, 

kan du rette dine data, hvis du har fået ny 

adresse, tlf. nr., mailadresse etc. 

Får du problemer med elektronikken 

eller har du ikke en pc til rådighed, kan du 

udfylde en tilmeldingsblanket og aflevere 

den i klubben. Blanketten findes i klubben 

ved opslagstavlen. 

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 tilmel-

dingsblanketter fra alle medlemmerne. 

 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 

Jørn Jeppesen tlf. 61204315 er koordi-

natorer for næste sæsons tilmeldinger, 

så kontakt dem med evt. spørgsmål. 

Sidste tilmeldingsfrist er 

den 31. juli, men meget gerne 

tidligere. 

 

Substitutliste 
Når du tilmelder dig næste sæson, 

bør du tjekke, om du er tilmeldt substitut-

listen på AaBC’s hjemmeside.  

Her er der et link til substitutlisten. 

Du kan melde dig som substitut på alle 

spilletidspunkter, og du kan angive i 

hvilke rækker fx A, B osv., du vil være 

substitut 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. 

 

AaBC fortsat i 3. division 
AaBC har igen et hold med i 3. divi-

sion vest i den kommende sæson.  

Den ene weekend, som blev spillet i 

denne sæson, blev suspenderet, og resten 

af sæsonen aflyst pga.  coronakrisen. 

 

GENERALFORSAMLING 
med spisning og bridge 

 

Der indkaldes herved i henhold til 

vedtægterne til generalforsamling:  
 

Lørdag den 18. september 2021  

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 11.september.  

Vedtægter og klubregler ligger 

fremme i lokalerne. De kan også ses 

på vores hjemmeside under fanebladet 

”Klubben”.  

 

Efter generalforsamlingen spiller vi en 

bridgeturnering. Ønsker du at spise, 

skal du tilmelde dig i klubben senest 

16. september. 

 

Vi glæder os til at se 

jer alle ved bridgebordet 

igen. 

Med venlig hilsen 

bestyrelsen
 


