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Badminton-boom
Vi har modsat det meste af badminton-Danmark haft tilgang af badmin-
tonspillere i B.B.C. i denne sæson.
Et boom der skal tilskrives de frivillige, der bruger deres tid på glade 
børn i en dejlig sport.
Vi har en stor bredde, men også talenter der virkelig gør sig bemær-
ket.  

Bagsiden af dette boom.
Vi har desværre lukket for tilgang i denne sæson. 
Vi har store ambitioner for vore spillere som ikke helt bliver ført ud.
Vi har ledere og trænere der ikke kan klare fl ere opgaver.
Vi har ikke fundet de ekstra kræfter der skal bruges.
Skal dette Badminton - Boom ikke fortsætte i B.B.C.?
Det tror jeg alle gerne vil - vi i bestyrelsen, trænere og de hjælpere vi 
har nu, vil det.
Vi har lavet en udvalgs-struktur med beskrivelse af opgaver.

Vil du/i også, så kom med i teamet Brande Badminton Club!

ForældreHJÆLP
Først og fremmest vil jeg starte med at takke alle, som velvilligt har hjulpet i den 
forgangne sæson. Det gælder både de personer, som er fast tilknyttet BBC og 
andre, som har hjulpet ved dommerbordene etc. Uden Jeres hjælp ville det ikke 
være muligt, at gennemføre aktiviteterne for ungdomsafdelingen.

Jeg håber, at vi i den kommende sæson vil se fl ere nye ansigter, der vil give en 
hjælpende hånd til glæde for både dem selv samt de børn og unge der spiller 
badminton. Et tilsagn og hjælp behøver ikke være hele sæsonen, selv en ½-dag 
ved dommerbordet under en stævneafvikling er en kæmpe hjælp!

Henvendelse til Jan Andersen på jan@brandebadmintonclub.dk



2

Kontakter
i BBC

Brande Badminton Club
Ole Bendixvej 1,
7330 Brande

Telefontavlen
Formand Lars Heide,
97 18 23 21

Næstformand
Jens Pedersen:
97 18 14 05

Kasserer Kurt Sørensen, 
96 42 01 06 

Kenneth Raahauge,
97 18 10 56

Jan Andersen,
97 18 32 32

Banefordeling:
Jens Pedersen,
97 18 14 05

Ungdom: Jan Andersen, 
97 18 32 32

Kartotek: Kurt Sørensen, 
96 42 01 06

Brande Hallerne:
97 18 08 78
Brande Hallerne Fax:
97 18 31 29

Fjerbolden

Ansvarshavende: Kenneth Raahauge, 97 18 10 56
    
Tryk: Brande Bladet, Storegade 25, tlf. 97 18 28 38

Fjerbolden trykkes i et oplag på 370 eksemplarer og 
uddeles til alle medlemshusstande.

Tak til alle 
sponsorer
Tak for hjælpen gennem 
annoncering i Fjerbol-
den.
Med håb om et fortsat 
godt samarbejde,  og 
endnu en stor tak for 
hjælpen.

Med sportslig hilsen
Brande Badminton Club

29. august:   Opstartsmøde for ungdom
    i Brande Hallerne

1. september:  Sæsonstart ungdom og motion

23./23. november: Brande Stævne, ungdom

Aktivitetskalender
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Den 4. og 5. april 2008 
afholdte DGI weekendlejr 
i Alhede Hallerne, Frede-
riks ved Karup, hvor der 
var mødt 99 børn/unge op, 
og med et max. antal på 100 
personer må man sige der 
var ”udsolgt”. Som en af 
de sidste arrangementer i 
denne sæson deltog BBC 

med 6 stk. U11 og 2 stk. U15 
spillere.
Weekendlejren startede 
fredag kl. 18:30 med DGIs 
Gymnastik Patrulje, der 
afholdte 2 timers opvarm-
ning/leg/gymnastik som 
fi k sveden frem på panden. 
Herefter blev der spillet 

badminton, hvor alle spil-
lede double med en makker 
fra en anden klub. Efter endt 
turnering og lidt spil for 
sjov, var de fleste spillere 
i soveposen omkring kl. 
00:30, men klokken blev dog 
tæt på 04:00 før der blev ro 
i hallen, hvor alle 99 børn/
unge og ca. 15 ledere sov 

DGI Weekendlejr i Alhede Hallerne

sammen, så det var rigtig 
socialt.
Lørdag blev lyset tændt 
kl. 07:00 (gaaaab, det var 
tidligt) men i løbet af kort 
tid var alle i tøjet og fi k spist 
morgenmad samt børstet 
tænder. Så blev der spillet 
turnering i inddelte single-

puljer. BBCs spillere klarede 
sig rigtig fl ot, og der blev 
præmier til følgende spil-
lere: Emil Lorenzen, Søren 
Kock Østergaard, Emma 

Grarup og Caroline Ander-
sen.
Efter badmintonturnerin-
gen var færdig kunne alle 
komme en tur i svømmehal-
len inden der blev serveret 
frokost. Herefter var der 
frit spil for dem der havde 
mere energi tilbage, og kl. 
14:30 var der afgang, hvor 
spillerne blev kørt hjem. En 
rigtig hyggelig weekendlejr, 
hvor der er lagt vægt på det 
sociale.
Du kan gå ind på www.
brandebadmintonclub.dk 
og se billederne fra week-
endlejren.

Fredag den 14. marts 2008 
havde BBCs Aktivitetsud-
valg planlagt, at afholde 
afslutning for BBCs ung-
domsafdeling.  Selvom 
sæsonen først sluttede 
ultimo marts var de nødt 
at holde afslutningen alle-
rede den 14. marts da der 
de sidste 2 fredage i marts 
var henholdsvis langfredag 
og Idræt for Sjov.
Der var en fl ot tilslutning 
på 44 spillere, hvilket betød, 
at hal A + C var helt fyldt. 
Lars Heide var kaldt ind til 
at stå for afviklingen af en 
”klubturnering”. Spillerne 

Afslutning for BBC ungdom
fi k lejlighed til at spille med 
nogen de ikke plejer at spille 
med, da alle spillerne blev 
blandet på tværs af alder 
og rækker. For at udligne 
forskellen yderligere fi k de 
dygtigste spillere bundet 
balloner på både ketcher 
og fødder. Dette gav mange 
sjove og uforudsigelige 
kampe inden de endelige 
vindere blev fundet.
Efter endt turnering kunne 
børnene lave deres egen 
burger, der blev sat til lives 
med stor appetit. Herefter 

Fortsættes side 6
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Så er det ved at være lyst 
om aftenen og græsset på 
fodboldbanen er blevet 
grønt igen, hvilket er et 
sikkert tegn på, at foråret er 
på vej og endnu en badmin-
tonsæson er afsluttet.
Og sikker en herlig sæson 
det har været. Ikke mindst 
fordi vi på rigtig mange 
områder har fået nogle 
positive oplevelser.
M.h.t. forældreHJÆLP fi k vi 
tilknyttet et par nye ansig-
ter til den faste stab som 
troligt bakker op om BBC 
hvert år. Det bringer os tæt-
tere på målet: ”at mange gør 
lidt, frem for få gør meget” ! Vi 
mangler dog fortsat nogle 
få hænder til at hjælpe os, 
men mon ikke vi finder 
dem inden næste sæson 
går i gang. Et STORT TAK 
til alle Jer som har hjulpet i 
den forgangne sæson.
I 2007/08 oplevede vi også 
en stor tilgang af nye spil-
lere, hvor vi på et tidspunkt 
lå på ca. 100 medlemmer i 
ungdomsafdelingen, hvil-
ket var en stigning på over 
30% i forhold til tidligere 
år. Dette er stik modsat 
den generelle udvikling 
på landsplan, som oplever 
store medlemsfrafald, så 
derfor er det selvfølgelig 
ekstra glædeligt med vores 
fremgang. De ekstra med-
lemmer satte vore trænere 
under ekstra pres, men jeg 
syntes, at de klarede det 
rigtig fl ot – tak for det ! 
Jeg har talt med nogle få 
forældre som gerne ville 
have, at deres børn fi k en 
mere individuel træning, 
men det har vi simpelthen 
ikke kapacitet til. Men bort-
set fra det, har jeg modtaget 
mange positive tilbage-

BBC ungdom - ÅRET DER GIK
meldinger, som vi er meget 
glade for, og disse positive 
tilbagemeldinger videresen-
des hermed til trænerne da 
det er deres fortjeneste.

En del af vore spillere har 
opnået meget fl otte resulta-
ter, hvilket betyder, at BBC 
er en synlig klub i det midt-
jyske, og der er stor respekt 
omkring vore spillere og 
det vi gør.
Udover at spillerne har kva-
lifi ceret sig i pointgivende 
stævner, har der ligeledes 
været plads til holdturnerin-
ger, hvor vi havde 3 hold til-
meldt ved DBFs holdturne-
ring og 5 hold tilmeldt DGIs 
holdturnering. Vi måtte dog 
erkende, at 5 hold ved DGI 
lige var mange nok, da vi 
et par gange måtte aflyse 
fremmøde grundet mang-
lende spillere, men spillerne 
i U11 drenge og pulje A i 
U13 herre sikrede sig hver 
en fornem første plads i 
deres puljer, og dermed en 
fl ot holdkamp pokal, som er 
kommet i BBCs præmieskab 
i hallen.
Bestyrelsen i BBC har jo som 
mange andre sportsklub-
ber mange idéer og ambi-
tioner omkring nye tiltag 
man gerne vil igangsætte, 
men disse ambitioner må 
jo tilpasses de ressourcer 
man har til rådighed. Så 
udover de primære ting i 
BBC ungdom som træning, 
stævneafholdelse og –del-
tagelse, holdturneringer 
etc. fik vi lavet følgende 
nye tiltag:
• PIGEtræning sammen
 med IFS
• DBF Fællestræning for
 vore spillere i Mester-
 rækken samt A-rækken 

 for U11
• Afholde bl.a. kreds-
 m e s t e r s t æ v n e r  f o r
 DGI/DBF (indtjening)
• Distribuere telefonbøger
 (indtjening)
• DGI Weekendlejr 
• Forældrekursus
• Kursusmateriale  t i l
 trænerne
• Sommertræning i
 IFS (Ikast)

Fokus for den
kommende 2008/09 sæson
Den overordnede målsæt-
ning for den kommende 
sæson er at fastholde en 
klub, hvor der er plads 
til alle. D.v.s. dem der vil 
spille for sjov og dem der 
har ambitioner om at nå 
til tops. BBC skal ligeledes 
medvirke til, at alle spillerne 
samtidig har og udvikler et 
godt socialt netværk.
Ellers har vi følgende fokus-
områder for næste sæson:

BREDDEN
Der er allerede mange tilbud 
til de spillere som spiller for 
sjovt og som syntes det 
sociale element er det bedste 
ved sporten. Her vil vi fort-
sat tilbyde åbne stævner 
med tilskud, træfstævner, 
egne stævner og lignende. 
Som noget nyt vil vi næste 
år opfordre alle begyndere 
til at deltage i træfstævner. 
Fordelen ved træfstævner 
er, at de ligger i nærom-
rådet (Kibæk, Sunds, Sdr. 
Felding, Hoven, Vorgod/
Barde) og de enkelte puljer 
spilles således at de typisk 
bliver afviklet på én ½ dag. 
Dette giver mulighed for 
samkørsel. 
Deltagelse i træfstævnerne 
vil dog være på bekostning 

af deltagelse i DGIs Hold-
turneringer. Sidste år var 
disse stævner noget ustruk-
tureret, og bl.a. U11 skulle 
køre +80 km hver gang de 
skulle ud og spille, og det er 
altså meeeeget laaaaaangt, 
hvis man er 9 år og knap 
nok har lært at serve.
Selvom man ikke er kon-
kurrencemenneske, syntes 
jeg det er vigtigt for det 
enkelte barn, at komme 
ud og afprøve det man har 
lært til træningen. Det er 
både spændende og sjovt 
for spilleren, og der fi ndes 
nogen på sit eget niveau 
– også selvom man er helt 
nybegynder.
Ligeledes forventer vi, at 
fastholde FUNbadminton, 
hvor man kan komme og 
spille for sjov, eller tage en 
fodboldkamp eller lignende, 
hvis man har lyst til det.

TALENT
Har man spillet badminton i 
et par år og er blevet fanget 
af spillet bl.a. fordi spilleren 
har talent for det og gerne 
vil videre, så vil vi – lig 
tidligere år – tilbyde træ-
ning 2 gange ugentlig. For 
at komme på talent-holdet 
skal man være på B-række 
niveau og møde op til træ-
ningen hver gang.

ELITEN
For at vi fortsat kan udfor-
dre de spillere som kommer 
op i fx Mesterrækken, vil 
disse spillere blive tilbudt 
yderligere to ting. For det 
første vil vi tilbyde dem, 
at deltage i DBFs Fælles-
træning som bliver afholdt 
ca. én gang månedligt med 
DBF instruktører. For det 
andet er BBC meget åben 



55

Dørslundvej 37 B
7330 Brande
Tlf. 97 18 06 16

BRANDE TRÆLAST & BYGGECENTER
HØJMARKSVEJ 2 - 7330 BRANDE - TLF. 96 42 32 22

overfor samarbejde med 
andre klubber, som kan 
tilgodese alles behov. P.t. 
har vi en dialog med IFS 
om øget samarbejde, men 
via aktive forældre har vi 
også en god dialog med 
bl.a. Horsens og Grindsted, 
hvilket vi gerne vi fastholde 
og udbygge.

PIGEtræning
Denne fokus skal ikke forstås 
som positiv særbehandling, 
men da badmintonsporten 
generelt har svært ved at få 
og fastholde piger mener 
jeg, at det er vigtigt at vi i 
BBC har fokus på at få fl ere 
piger til at spille badminton. 
BBC er ved at komme op 
på at ca. 20% af spillerne er 
piger, og dette skal gerne 
fastholdes således vi også 
kan begynde at have vores 
egne Mix-double hold, hvil-
ket ikke er tilfældet p.t.
Dette skal opnås ved at 
afholde træning kun for 
piger, og min forventning 
er, at dette vil blive i sam-
arbejde med IFS som invi-
terer spillere fra Brande og 
Herning.

U9 SPILLERE
Vi vil gerne have fl ere helt 
unge spillere. Dette vil vi 
forsøge, at opnå ved at vi i 
samarbejde med DGI retter 
henvendelse til skolerne 
og får lavet en ”badminton 
dag” for børn fra 1. klasse 
og opefter. BBC deltager 
ligeledes i ”Aktiv Sommer”, 
hvor børnene har mulighed 
for at komme og prøve bad-
minton.

TRÆNING
Vi vil gerne udbygge antal-
let af trænere, således der 
kan blive plads til mere indi-
viduel træning for mindre 
grupper, men som bekendt 
er det jo vanskeligt at skaffe 
trænere. Ligeledes bliver 
BBC trænerne tilbudt betalt 
videreuddannelse.

SENIOR
I BBC oplever vi, at når 
spillerne bliver 16-17 år, 
forsvinder de fra klubben. 
Dette kan selvfølgelig skyl-
des, at de er på efterskole og 
derved ikke er i byen læn-
gere. Men for at fastholde 
spillerne vil vi forsøge, at 
inddrage dem i træningen. 
Når de måske selv har spil-
let i mange år og motiva-
tionen er lidt slidt tror jeg, 
at det at få en flok unger 
der nærmest tilbeder dem 
som guder, fordi de spiller 
godt, kan give dem en ny og 
anderledes motivation.

ØKONOMI
BBC ungdom er utvivlsomt 
den mest omkostnings-
tunge del af hele Brande 
Badminton Club. Vi har en 
god økonomi i BBC og det 
er vigtigt, at vi fastholder 
dette. Indtjeningen skal lig 
tidligere år fi ndes i følgende 
områder/opgaver:
•  Sponsoraftaler
•  Medlemskontingent
•  Afholde stævner og
 turneringer for
 DGI/DBF
•  Sælge lodder til DBFs
 Landslotteri og

 Fiskeræs
• Offentlig tilskud til
 bl.a. kurser
• Medlemstilskud
• Distribution af lokal
 telefonbog

I ønskes alle en rigtig god 
sommer !

BADMINTON hilsen
fra BBC ungdom

Jan Andersen

Nu skal vi jo lige nyde foråret og den kommende 
sommer, men derefter starter der jo endnu en ny spæn-
dende badminton sæson i Brande Hallerne. 
Som sædvanlig starter vi op primo september, og jeg 
forventer, at der lig tidligere år bliver mulighed for 
at komme og ”varme op” til sæsonen om fredagen i 
løbet af august måned (information herom vil komme 
i Brande Bladet).
Den kommende sæson vil ligeledes byde på en anden 
form for INFORMATIONS- og OPSTARTSMØDE end 
tidligere. Sæt derfor allerede kryds i kalenderen: 

Fredag den 29. august 2008,
kl. 16:30 – 18:30

•  Mødet er for både forældre og ungdoms-
 spillere (børn)
•  Mødet vil blive indledt med et fælles infor-
 mationsmøde omkring aktiviteter, trænere,  stævner,
 holdturneringer o.lign. i den kommende sæson
•  Derudover kommer der en konsulent fra DBF og
 taler omkring sund kost og en kort introduktion til 
 forældre med begynder-børn omkring teamet:
    ”Mit barn spiller badminton – hvad betyder det?”
•  Der vil være buffet til alle fremmødte, med
 udgangspunkt i sund kost
•  Børnene skal medbringe træningstøj, sko og
 ketcher da de vil få mulighed for at træne under
 noget  af informationsmødet og frem til kl. 19:30
•  Der vil ligeledes være mulighed for
 indskrivning / tilmelding denne aften

Endelig program for INFORMATIONS- og OPSTARTS-
MØDET vil blive annonceret i Brande Bladet primo/
medio august måned.

Opstart af den nye
2008/09 sæson
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På lignende måde som det 
blev gjort i den netop over-
ståede sæson, vil alle motio-
nister der har haft baner i 
sæsonen automatisk have 
forhåndsreserveret denne 
samme tid til næste sæson, 
hvis disse tider bliver tildelt 
BBC. Så snart det er afgjort 
hvilke spilletider BBC råder 
over i hallerne og på sko-
lerne, vil dette blive oplyst 
på hjemmesiden. På hjem-
mesiden kan således ses om 
ens tid er ”forhåndsreserve-
ret” (gul farvemarkering), 
”Ikke til rådighed” (rød 
farvemarkering), samt evt. 
hvilke tider der er ledige 
uden forhåndsreservering 
til næste sæson (grøn farve-
markering).
For at holde en forhånds-
reservering, kræver det at 
ALLE spillere på en bane 
har betalt årets kontingent 
SENEST 14 dage før ind-
skrivningen til 2008-2009 
sæsonen. Den nøjagtige 
dato for dette vil blive oplyst 
senere på aktivitetskalen-
deren på hjemmesiden, 

Betaling for 2008-2009
sæsonen for motionister:

samt i Fjerbolden som vil 
udkomme før sæsonstart. 
Er betaling inden deadline 
for forhåndsreservering ikke 
sket, vil alle banens spillere 
blive slettet, og banen sat til 
salg igen. 
Vi skal også igen gøre 
opmærksom på, at ved 
eventuelle baner der kun er 
forhåndsreserveret af 2 spil-
lere, kan et hold på 4 spillere 
”skubbe” de 2 spillere ud af 
banen i perioden op til og 
med indskrivningen efter 
først-til-mølle princippet.
Har man derfor i denne 
sæson en tid som man gerne 
kunne ønske anderledes til 
næste sæson, er det med 
at holde øje med hjemme-
siden, for at se om der er 
andre baner der er ledige,- 
og derfor er til salg.

Kontingent for sæsonen
2008-2009:
Kontingentet for næste 
sæson forbliver uændret 
som følger:
- I Brande Hallerne: kr. 600,- 
pr. person
- I skolernes gymnastiksale: 
kr. 1.000,- pr. bane.

Er man i tvivl om noget 
vedr. ovenstående, kan Jens 
Pedersen kontaktes på jens@
brandebadmintonclub.dk, 
eller via tlf. 20 75 73 23.

gik turen i svømmehallen, 
som BBC havde lejet til ung-
domsafdelingen således de 
havde masser af plads til at 
røre sig på. Efter en velover-
stået tur i svømmehallen 
sluttede arrangementet ca. 

Afslutning fortsat fra side 3

kl. 22:00, hvor børnene blev 
afhentet af forældrene.
Tak til Tina & Nina for en fi n 
planlagt afslutning.
Se fl ere billeder fra afslut-
ningen på www.brandebad-
mintonclub.dk.
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Klubbens hjemmeside er 
altid et besøg værd. Igen-
nem sæsonen opdateres 
hjemmesiden næsten dag-
ligt, således at man altid kan 
være sikker på at informa-
tionerne på hjemmesiden er 
helt aktuelle. Det kan derfor 
anbefales at alle klubbens 
medlemmer bruger hjem-
mesiden aktivt, for at følge 
med i hvad der sker i klub-
ben, og således at man lige-
ledes altid er opdateret med 
relevante informationer.
Der er på klubbens hjemme-
side igennem sæsonen sket 
en del nyudvikling, og der 

Nyt på hjemmesiden (af Jens Pedersen)

er tilføjet yderligere funktio-
ner og menupunkter.

Én af de første tilføjelser 
som er blevet lavet i denne 
sæson var at klubbladet 
Fjerbolden nu også kan 
læses online som pdf-fi ler. 
Det betyder dermed at man 
også kan læse ældre versio-

ner af Fjerbolden 
via hjemmesiden, 
hvis man har været 
så uheldig at bladet 
er blevet væk...

Desuden er der 
fokuseret mere på 
at have aktuelle 
sager fremhævet 
på hjemmesidens 
forside, således at 
man hurtigt kan få 
et overblik over de 
vigtigste ting.

A l l e  k l u b b e n s 
medlemmer har nu 

ligeledes muligheden for at 
indsende korte beskrivelser 
med resultater og oplevelser 
fra stævner og turneringer 
via hjemmesiden. Dette 
gøres via ”Resultat-siden”, 
hvor det skrevne sendes til 
webmaster, som så hurtigt 
sætter det på hjemmesiden. 
Denne nyhed er der blevet 

gjort fint brug af 
siden funktionen 
blev introduceret 
på hjemmesiden 
i december 2007, 
og  v i  kan  kun 
opfordre alle til at 
benytte dette. Det 
er jo herligt at vide 
hvordan det går 
klubbens spillere 
når de er til stæv-
ner og turnerin-
ger. Og det går jo 
ofte rigtigt godt, 
som man kan se på 
Resultat-siden.
Der er ydermere 
lavet en ”Opslags-

tavle” på hjemmesiden, 
hvor klubbens medlemmer 
kan lave ”opslag” om alt 
imellem himmel og jord. 
Dette kan f.eks. være:
- Spillere der søger andre at 
spille med.
- Beskeder til klubbens 
andre medlemmer om gene-
relle ting.

- Badminton-ting som man 
har til salg eller ønsker at 
købe.
- Muligheder for samkørsel 
til stævner.
- osv. osv.
Som den sidste større nyhed 
på hjemmesiden, er vi 
begyndt at sætte udvalgte 
avisartikler vedr. BBC på 
hjemmesiden under punk-
tet ”BBC i pressen”.
Der arbejdes p.t. på en del 
nye funktioner til hjemmesi-
den. Vi er blandt andet ved at 
undersøge om tilmeldings-
funktionen til stævner kan 
forbedres, hvilket kunne 
være en stor hjælp for klub-
ben. Så hold øje med www.
brandebadmintonclub, også 
mellem sommerens strand-
besøg og afslappende timer 
i havestolen.
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BRANDE TRÆLAST & BYGGECENTER
HØJMARKSVEJ 2 - 7330 BRANDE - TLF. 96 42 32 22

Efter en sveddryppende motionist-sæson i Brande Badminton Club, er det nu tid til en vel fortjent sommerpause.
Der har i sæsonen været 93 damer og 107 herrer tilmeldt som motionister, hvilket må siges at være meget fl ot. Der 
har dog været en stor efterspørgsel fra personer som ønskede at spille badminton, men som vi desværre var nødt til 
at afvise, da der ikke var fl ere tider til rådighed. At alle klubbens banetider har været solgt i sæsonen er selvfølgelig 
yderst positivt, men samtidig har det været trist ikke at kunne opfylde ønsker fra personer som ønskede at spille.

Vi har i klubben ytret ønske om at få fl ere tider til rådighed i næste sæson, specielt i hallerne, men dette er dog ikke 
helt enkelt at få tildelt, da de andre klubber i Brande også ønsker fl ere tider. Vi håber dog at kunne præsentere nogle 
nye tider til motionisterne i BBC, og dermed have muligheden for at kunne byde nye spillere velkommen til klub-
ben. Så snart tiderne er tildelt for næste sæson kan disse ses på klubbens hjemmeside.

Vi håber at alle spillere får en strålende sommer, og ser frem til nogle sjove og motions-krævende badmintonkampe 
i sæsonen 2008-2009.

Jens

Motionist-sæsonen 2007-2008:
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