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NYHEDSBREV 

Kære medlem 
Af formand Jørn Jeppesen  
 

Bridge i en coronatid 
Vi spiller endnu, og vi er kommet 

godt igennem efterårssæsonen, selv om 

coronapandemien igen er blusset op. 

På trods af nye restriktioner har vi 

kunnet gennemføre vores klubturneringer, 

ekstra turneringer og undervisning som 

planlagt. Vi har heldigvis undgået corona-

tilfælde i AaBC, og vi har ikke haft ned-

lukning af klubben, som man fx har haft i 

bridgeklubben i Haderslev. 

   I bestyrelsen har vi tillid til, at 

myndighedernes retningslinjer er tilstræk-

kelige, og vi har derfor valgt ikke at ind-

føre yderligere restriktioner fx om tvun-

gen visning af coronapas. 

Vi opfordrer fortsat alle til at passe 

på hinanden, når I er i klubben. Overhold 

myndighedernes anbefalinger. Dvs. mød 

kun op, hvis I ikke har coronasymptomer. 

Hold afstand til hinanden. Sprit af når I 

kommer og ellers efter behov. Skulle der 

være nogen, som ikke er vaccineret, så lad 

jer teste med jævne mellemrum.  

Nu krydser vi fingre for at kunne 

gennemføre de kommende juleturneringer 

og resten af sæsonen i trygge rammer og 

uden coronaproblemer. 

 

Bestyrelsen ønsker alle 

en glædelig jul 

og et godt nytår 

 

 

Medlemstal 
Efter alle har betalt kontingent og be-

gynderundvisningen er godt i gang, er vi 

nu 308 medlemmer, hvoraf 8 er nye kursi-

ster.  

Det er en tilbagegang på 23 medlem-

mer i forhold til sidste sæson, og det skyl-

des i høj grad coronapandemien. Tilbage-

gangen er lavere end på landsplan. Vi er 

stadig den 4. største klub i Danmark. 

 

HUSK:  

 Juleafslutning den 9.12.21 kl. 18.  

 Lynbridge den 14.12.21 kl. 18.30. 

 Champagnebridge den 29.12.21 kl.19. 

 

HUSK også: 

 - Lørdagsundervisning den 29.1.22 kl. 

13 ved HK Sørensen (Århus) og Bente 

Evald. 

 - Lagkageturnering søndag den 20. 2.22 

kl. 13. 

 

Nyt fra bestyrelsen 
I bestyrelsen har vi i september truf-

fet følgende beslutninger: 

- Vi følger myndighedernes corona-

regler og indfører ikke skærpede regler fx 

om brug af coronapas, da vi ikke har sag-

ligt belæg for yderligere restriktioner af 

nogen art. 

- Vi bruger en del af sidste sæ-

sons overskud og af vores opsparing 

på forbedringer i AaBC fremfor at til-

bagebetale yderligere lånebeviser til 

medlemmerne. Vi er i den behagelige 

situation, at vi har penge på kontoen i 

banken, men som vi desværre skal be-

tale negativ rente af.  
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Det indebærer: 

- at vi har købt to nye pc’er og en 

overheadprojektor til brug for kort-

blanding og undervisning. 

-  at vi i julepausen får udskiftet vores 

belysning til LED-armaturer. Derved 

skulle vi gerne få bedre, billigere og 

mere støjsvagt lys samt mindre varme-

udledning. Arne Bentsen, som er tidli-

gere installatør, vil sammen med Sø-

ren Dahl sørge for udskiftningen. 

- at vi har bestilt nyt vindue til erstat-

ning af den store punkterede rude ud 

mod Storetorv. Det nye vindue vil 

blive udskiftet sidst i uge 7 i 2022.  

 

Æresmedlem 
Mange tak til vores bridgeklub og til 

dens bestyrelse for afskedsgaven og de 

pæne ord ved generalforsamlingen i sep-

tember. 

Og ikke mindst tak for udnævnelsen 

til æresmedlem af klubben. 

Svend Rasmussen 

 

Ekstra turneringer 

Æblekagebridge 
 Søndag den 24. oktober var der 40 

spillere, der havde en fornøjelig eftermid-

dag med hyggelig bridge og mange 

skønne æblekager. Tusind tak til arrangø-

rerne og de mange kagebagere. 

Vinderne af hhv. A og B-rækken 

blev: Margit Grove – Willy Eltved og In-

ger Marie – Orla C. Jørgensen. 

 

 
Flittige kagebagere. 

KlubSølv af Rethe Dahlstrup 

I uge 45 blev der traditionen tro 

afviklet klubsølv i hele Danmark i 

DBf regi. 

Der blev spillet de første 5 hver-

dage både eftermiddag og aften.  

AaBC afviklede en turnering fredag 

aften. I år var der kun 2 fynske klub-

ber, der gjorde os selskab. 

For at deltage skal der mindst 

være 3 borde, og der skal spilles 

mindst 24 spil. Det er disse spil, der 

indgår i landsresultatet, da der spilles 

med samme kortfordeling over hele 

landet på det samme tidspunkt.  

Turneringen afvikles som en Mit-

chel-turnering. Det betyder, at der findes 

en NS-vinder og en ØV-vinder. NS-par-

rene sidder fast under hele turneringen, og 

spiller imod ØV-parrene. Tilsvarende mø-

der ØV-parrene alle NS-parrene.  

Vi var 5 borde. Det betød, at der blev spil-

let 25 spil i alt. Turneringen foregik stille 

og rolig med en god tone ved bordet. 

Resultatet af de 25 spil, der alle ind-

går i den lokale turnering blev: 

 

ØV-vinderne: 

Nr. 1 Annelise Kjær – Gerda Hansen 

Nr. 2 Niels L Andersen – Sonja Mathia-

sen. 

 

NS-vinderne: 

Nr. 1 Svend Erik Holst – Rethe Dahlstrup 

Nr. 2 Tove Schultz – Karl P. Larsen. 

 

Når vi ser på landsresultatet (med de 

24 spil), så klarede ØV-vinderne sig 

bedst, idet Annelise og Gerda blev nr. 2 

og Niels og Sonja nr. 4. Svend Erik og 

Rethe klarede at blive nr. 5 i NS-rækken. 

Aftenen sluttede med natmad fra 

”Svend Erik og Rethes Catering.” 

”En dejlig aften ….. synd for dem, 

der ikke deltog” citat fra KP’s tale. 
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Gløgg og æbleskiver 
Søndag den 21. november var der 

igen 40 spillere, der fik en tidlig duft af 

jul, da Inger Eybye og Lars Andersen bød 

på bridge med gløgg og æbleskiver.  

Tusind tak til arrangørerne for en 

hyggelig eftermiddag. Vinderne af de to 

rækker blev hhv.: A: Else Stryhn – Annie 

Nielsen og B: Anne Marie Jessen – Birgit 

Brøns. 

 

 
Distriktsmestre og 3. divisionshold: Udo 

T. Petersen, Jes S. Brabrand – Jørn Jep-

pesen og Dirk Willecke 
 

Distriktsmestre i Sydjylland (DS)  
Den 25. september lykkedes det vo-

res hold ved distriktsfinalen for klubhold 

at vinde finalen, der blev spillet i Varde 

bridgeklubs fine lokaler. 

Turneringen var yderst spændene. 10 

hold deltog, og vinderne blev først fundet 

i sidste kamp. Her spillede vi mod et 

stærkt Vejle-hold med flere tidligere 

landsholdsspillere, men det lykkedes os 

med solidt spil og lidt gavmildhed fra 

modstanderne at vinde kampen. Dermed 

strøg vi forbi Varde, som havde ført tur-

neringen i lang tid, da de i sidste kamp 

tabte til Kolding. 

Det er 2. gang, at AaBC vinder fina-

len for klubhold i Distrikt Sydjylland. 1. 

gang var i 2014, hvor holdopstillingen var 

den samme som i år. Titlen gav adgang til 

at repræsentere DS til DM for klubhold. 

DM for klubhold 
Finalen i DM for klubhold fandt sted 

i Odense den 30. og 31. oktober. 12 hold 

deltog fra forbundets 11 distrikter samt et 

ekstra hold fra sidste års vinderdistrikt.  

Turneringen spilles som en alle mod 

alle turnering, hvor man møder et par fra 

modstanderholdet i en kamp med 12 spil. 

I alt spilles der således 132 over en 

weekend, og en vundet kamp giver 2 

guldpoint til deling for holdet. 

Styrkeforholdet mellem de delta-

gende hold var ret ujævnt. Det stærkeste 

hold BK Nord fra Ålborg havde et handi-

cap på -0,29 og det svageste hold Rønne 

havde et hcp. på 17,74, og vi var nummer 

6 med et hcp. på 6,7. 

Turneringen var tilrettelagt således, 

at de stærke hold mødte de svagere hold 

om lørdagen. Her gik det rigtig godt for 

os, idet vi vandt 5 kampe rimeligt stort og 

tabte en kamp snævert, så vi samlet var 

nr. 3 efter første dag. 

Søndag morgen mødte vi så et af fa-

voritholdene BK Nord, og det lykkedes os 

faktisk at slå dem stort, så nu var vi plud-

selig nummer 2. 

Nu begyndte vi at drømme stort, men 

det varede desværre ikke længe. I de næ-

ste 4 kampe tabte vi stort til One-eyed 

Jack (København), Rødovre, Odense og 

Århus, så vi samlet endte på 6. pladsen. 

Tusind tak til Sydbank for sponsore-

ring af skjorter samt ophold i Odense.  

 

AaBC i top i 3. division vest 
 Efter de to første divisionsweeken-

der ser det godt ud for vores hold i 3. divi-

sion vest. 

I weekenden den 13. og 14. novem-

ber vandt holdet tre store sejre. Det betød, 

at holdet nu er nr. 2. ud af 12 hold – kun 

et mulehår efter nr. 1. Der resterer endnu 

to weekender i årets turnering – en i ja-

nuar og en i marts 2022.  
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Julekonkurrence nr. 1 
af Niels Dahl 

 

 

 

 

 

Skriv din forklaring på et stykke papir 

og aflever det – med tydeligt skrevet 

navn – i konkurrencekassen i klubben 

senest 7. december. 

Blandt de rigtige svar trækkes 3 vin-

dere af en flaske god rødvin.  

 









  









 

Syd spiller 4 hjerter i holdturnering. 

V starter med klør es og konge og 

fortsætter med klør dame.  

Hvordan kan Syd vinde kontrakten 

selvom trumferne sidder 4-1 imod? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julekonkurrence nr. 2 

af Alice Dahl 
 

 

AABC-Jeopardy  

 

 

Skriv dine svar på et stykke papir og 

aflever det – med tydeligt skrevet 

navn – i konkurrencekassen i klubben 

senest 7. december 

Blandt de rigtige svar trækkes 3 vin-

dere af en flaske god rødvin.  

 

1. Byen, der har bagt honningkager i 

mere end 200 år 
 

Hvad er _______________________ 

 

2. Små langsomme dyr med fyld af 

romcreme og karamel 

 

Hvad er 

_________________________ 

 

3. Skodel af chokolade med fyld af  

mintcreme  

 

Hvad er 

_________________________ 

  

4. Geleagtigt juleslik med frugtsmag, 

rullet i sukker 

 

Hvad er ______________________ 

  

5. Lille aflang palmefrugt med brun-

ligt, sødt frugtkød og klistret ydre 

 

Hvad er ________________________ 

 

6. Små, saftige og røde æbler med helt 

hvidt frugtkød og karakteristisk smag. 

 

Hvad er ________________________

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

