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NYHEDSBREV 

Kære medlem 
Af formand Jørn Jeppesen  
 

Velkommen til sæson 2021 – 2022 i 

AaBC. Forhåbentlig bliver det en hel sæ-

son uden nye coronanedlukninger og re-

striktioner. Bestyrelsen glæder sig til at se 

jer alle i klubben igen.  

Desværre er vi ikke fri af coronaen 

endnu. Der har været langt færre til åbent 

hus i sommer end normalt, og derfor er 

der heller ingen Aabenraa Turnering i au-

gust, som vi plejer. Ligesom vi heller ikke 

har arrangeret venskabsturnering med 

Bridge am Gruen fra Kiel i år. 

Vi opfordrer jer alle til at passe på 

hinanden, når I kommer i klubben i den 

kommende sæson. Overhold generelt 

myndighedernes anbefalinger. Dvs. mød 

kun op, hvis I ikke har coronasymtomer. 

Hold afstand til hinanden. Sprit af når I 

kommer og ellers efter behov. 

Første spilletidspunkt er torsdag den 

2. september kl. 19.00 og så fremdeles.  

VEL MØDT ☺ 

 

Spilletider 2021/22 

Du kan se spilletiderne i den efterføl-

gende oversigt. Desværre var der ikke nok 

tilmeldte tirsdag aften. Heldigvis lykkedes 

det at få næsten alle de tilmeldte til at 

skifte til enten mandag eller torsdag aften 

i stedet, så vi på disse tidspunkter fik nok 

deltagere til at spille i to eller flere ræk-

ker. Det giver den bedste bridge for både 

stærke og mindre stærke spillere. 

Tak til de berørte for jeres imøde-

kommenhed og fleksibilitet. 

Turneringslederne har lavet program-

met for den nye sæson og kortblanderne 

har blandet kortene, så du kan se frem til 

en ny spændende sæson med klubturne-

ringer og mange spændende ekstra turne-

ringer.  

 

Spilletider 2021-2022: 
Tid Start Leder 

Mandag 13.00 06.09 Rethe Dahlstrup 
KP Larsen 

Mandag  19.00 06.09 Anders Sørensen 

Tirsdag   9.00 05.10 Ole Nielsen 

Tirsdag 13.00 07.09 Bente Evald 
Birgit Brøns 

Tirsdag 19.00  Aflyst 

Torsdag 13.00 07.10 Erik Evald / Iver 

Struck 

Torsdag 19.00 02.09 Jes S. Brabrand 

Lars Andersen 

 

Undervisning: 
Tid  Start Leder  

Onsdag kl. 19.00 

Begyndere NS 1-2 

08.09 Bente Evald 

Anders Sørensen 
 

Desuden spiller Dameklubben og Æl-

dre Sagen onsdag eftermiddag samt 

Glant onsdag aften. 

 

Generalforsamling 

lørdag den 18. september kl. 10.30 

med frokost og bridgeturnering. 

Tilmeld dig til spisning på klubbens 

hjemmeside eller i klubben. 

 

Færre deltagere og færre medlemmer  

I den kommende sæson må vi des-

værre konstaterer, at der er en del færre 

spillere end i sidste sæson, og vi må nok 

imødese et fald i medlemstallet i klubben. 
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En del medlemmer ønsker stadig 

ikke at være i større forsamlinger, hvor 

man risikerer at blive smittet med corona, 

og andre medlemmer har fået andre vaner 

under coronanedlukningen og er fx be-

gyndt at spille privat i stedet. 

Mandag eftermiddag og aften er der 

hhv. 3 og 4 borde færre, tirsdag formid-

dag +2 borde, tirsdag og torsdag eftermid-

dag +1 bord. Tirsdag aften blev ligesom 

sidste år aflyst og lagt sammen med tors-

dag aften, hvor vi igen er 8 borde. 

Da vi heller ikke har et fortsætter-

hold tirsdag aften i denne sæson, betyder 

det, at der desværre samlet vil blive spillet 

ved 7 borde færre end i sidste sæson. 

Som en konsekvens heraf må vi nok 

imødese et fald i medlemstallet i år. Vi 

kender ikke status før slutningen af sep-

tember, da det er uvist, hvor mange nye 

kursister der begynder, og hvor mange der 

støtter klubben ved at forblive passive 

medlemmer, selv om de ikke spiller i 

denne sæson. 

 

Ledige pladser 

Vil du spille tirsdag formiddag eller 

torsdag eftermiddag, så kan du måske sta-

dig nå at tilmelde dig, specielt hvis I er et 

helt bord.  

Holdene starter først den 5. og 7. ok-

tober. Kontakt hhv.: Ole Nielsen eller Re-

the Dahlstrup. 

 

Undervisning 
I denne sæson tilbyder vi igen be-

gynderundervisning onsdag aften.  Fore-

løbig er der kun få tilmeldte. 

Kender du nogen, som kunne tænke 

sig at lære at spille bridge eller vil have 

teorien genopfrisket, så gør dem opmærk-

som på disse muligheder. Tilmelding kan 

ske på hjemmesiden eller til Bente Evald 

på tlf. 28 73 64 22. 

 

Afslutning undervisning 2019/20 
I løbet af sommeren er det lykkedes 

for Bente Evald og Anders Sørensen at 

færdiggøre vores begynder- og fortsætter-

hold for forrige sæson, som jo også blev 

ramt af coronanedlukningen. 

De fleste kursister gennemførte kur-

serne, men nogle har valgte at vente med 

2. del af kurserne til foråret 2022. 

Ta’ godt imod de nye spillere i klub-

ben. De skal gerne føle sig velkommen og 

blive i klubben i mange år. ☺ 

 

Velkomstfolder 
AaBC har en velkomstfolder specielt 

til nye medlemmer. Du finder folderen i 

klubben eller på klubbens hjemmeside: 

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

 

Sæsonprogram 
Turneringsudvalget, Rethe Dahl-

strup, Anders Sørensen, Ole Nielsen, 

Bente Evald og Birgit Brøns, Iver Struck 

og Erik Evald samt Jes S. Brabrand og 

Lars Andersen, har lavet et varieret turne-

ringsprogram til os. 

 Du kan se programmet på klubbens 

hjemmeside under fanebladet ”Klubben” 

og på opslagstavlerne i klubben.  

 

Husk systemkort 
Vi vil fra bestyrelsen gøre opmærk-

som på, at det er obligatorisk at lægge to 

ens udfyldte systemkort på bordet, inden 

spillet begynder. Det letter spillets gang 

for alle inkl. turneringslederne. 

 

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. 
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Ekstra turneringer: 

- Generalforsamling 18.09.21 kl. 

10.30 med efterfølgende spis-

ning og bridgeturnering 

- Æblekageturnering 24.10.2021  

kl. 13.00 

- Klubsølv 12.11.21 kl.18.30 

- Julebridge med gløgg og æble-

skiver 21.11.21 kl. 13.00 

- Juleafslutning 09.12.21 kl. 17.00 

- Lynbridge 14.12.21 kl. 18.30 

- Champagnebridge 29.12.21 kl. 

19.00. 

 

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. 

Medlemmer uden pladsreservering 

bedes undlade at parkere i gården. 

 

Deltag – GRATIS – i distriktets hold-

turneringer og Vinoble Cup 

AaBC er i denne sæson repræsenteret i 

DBf’s 3. division for hold. Holdet består 

af Dirk Willecke – Udo Thomsen og Jes 

Brabrand – Jørn Jeppesen.  

Vi håber, at klubben også bliver re-

præsenteret i distriktets holdturneringer. 

 Klubben betaler turneringsindskud i 

kredsens og distriktets holdturneringer 

samt det 1. indskud i DBf’s Landspokal-

turnering (Vinoble Cup). Fortæring og 

transport må I selv klare.  

 

 

Frivilligt arbejde 

Husk at udfylde en seddel med fri-

villigt arbejde eller skriv dig på listen på 

opslagstavlen. Jo flere vi er om at dele 

arbejdet, jo nemmere og sjovere er det.  

 

 

 

Skolebridge i Aabenraa 
Skolebridgen blev som alt andet 

lukket ned pga. corona i sidste sæson. 

Vi havde to hold i gang på løjt Skole og 

vi håber naturligvis på, at KP Larsen, 

som er tovholder på skolebridge i 

AaBC, igen får gang i de unge menne-

sker. 

 

 
 

Skuffende tilslutning til Åbent Hus 

Vi åbnede op for Åbent Hus igen den 

17. maj mandag aften og onsdag eftermid-

dag, men vi må desværre erkende, at inte-

ressen for at spille bridge fysisk igen har 

været begrænset. De fleste gange har der 

kun været en række og nogle gange har vi 

måttet aflyse pga. for få deltagere. 

Samlet set har der været en del under 

halvdelen i forhold til tidligere år, som fy-

sisk har spillet Åbent Hus i sommer. Hel-

digvis kan vi glæde os over, at mange af 

vores spillere har spillet virtuelt på Real-

Bridge i stedet. 

 

RealBridge (RB) er populært 

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 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 i sommer blevet spillet tre 

gange om ugen tirsdag, torsdag og søndag 

kl. 19.00 under Distrikt Sydjylland, og di-

striktet fortsætter med RB søndag kl. 19 

efter august. 

 Som oftest bliver der spillet i en A-, 

B- og C-række efter handicap. Det er 

http://www2.bridge.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=/Files/Filer/DB/Sommerens+&aring;bne+huse.pdf
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koster 10 kr. at spille, og der spilles frem-

over kun om mesterpoint og med handi-

capregulering. 

 

God økonomi 
Klubbens regnskab for sæsonen 

2020-21 viser et resultat på knap 120t. kr. 

mod 76,643 kr. i forrige sæson. Det er hø-

jere end ventet og skyldes: 

- Et højt medlemstal og dermed høje 

kontingentindtægter. 

 - Kursusindtægter fra begynder og 

fortsætterundervisning. 

 - Lavere omkostninger generelt pga. 

nedlukning fx til forplejning, præmier, 

lys, vand og varme. 

 - Ingen nyanskaffelser i denne sæ-

son. 

 - Vi har mistet mange indtægter på 

de mange aflyste turneringer, men bespa-

relsen på udgiftsposter har samlet været 

større end de mistede indtægter. 

Overskuddet i år vil ligesom tidligere 

år blive anvendt til at tilbagebetale gæld 

til vores medlemmer. Vi har allerede i maj 

udtrukket 30 beviser á 2.500 kr. og der-

med afdrages 75.000 kr. af de 375.000 kr., 

vi skylder medlemmerne. 

Du kan høre mere om regnskab og 

andre klubforhold på generalforsamlin-

gen. 

 

Kontingent uændret 
Bestyrelsen har vedtaget, at kontin-

gentet i AaBC er uændret i næste sæson. 

Kontingentet dækker abonnement på 

Dansk Bridge, medlemskab af Aabenraa 

Bridge Center, Danmarks Bridgeforbund 

og Distrikt Sydjylland. 

Kontingentet er: 

Én lang sæson, 01.09.21 - 30.04.22, 

koster 1000 kr.   

Én kort sæson, 01.10.21 - 31.03.22, 

koster 850 kr. 

Begynder- og fortsætterundervis-

ning koster 750 kr. pr. halvår.  (Du får 

150 kr. i rabat, hvis du allerede har er-

hvervet undervisningsbøgerne). 

 

Hvis du har en anden klub under Dan-

marks Bridgeforbund som hovedklub, får 

du 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 aften, torsdag aften 

og torsdag eftermiddag. 

Afregningen for disse tre gange er: 

En lang sæson 1000 kr. 

en ekstra lang   500 kr. 

en ekstra kort   400 kr. 

I alt                1.900 kr.  

Er du i tvivl, så spørg vores kasserer, 

Rethe Dahlstrup. 

 

Det samlede beløb skal indbetales se-

nest den 15. september 2021 på klubbens 

bankkonto i Sydbank. Registreringsnum-

mer 7910. Kontonummer: 1074551. 

 

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 kontingentindbetaling i septem-

ber. 

 

God fornøjelse med den nye 

bridgesæson 


