
HOVEDSPONSOR FOR BBC

April 2010 - Nummer 3 - 27. årgang

Brande Badminton Club

Indhold
Side 2:
Aktivitetskalender

Side 3:
Formanden har ordet
Motionistudvalget

Side 4
Ungdomsafslutning

Side 5:
Ungdomsafslutning
BBC på Facebook

Side 6:
BBC ungdom - sæson
2009-2010

Side 7
Bronze til
Brande-spiller
Lise Nørholm Friis

Sommer-
badminton
Igen i år kan der spilles badminton i 
en periode op til sommerferien, for 
dem der har lyst til at forlænge sæso-
nen lidt. Der kan spilles:

Torsdag kl. 19.00 – 21.00 i Hal C
i perioden 8. april – 17. juni (dog und-
taget Kr. Himmelfartsdag d. 13. maj)

Prisen er kr. 20,- pr. spiller pr. gang, 
som afregnes kontant i hallen, hvor 
der vil være én fra klubben til at tage 
imod betaling.
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Kontakter
i BBC

Brande Badminton Club
Ole Bendixvej 1,
7330 Brande

Formand:
Lars Heide
97 18 23 21

Næstformand:
Jens Pedersen
97 18 14 05

Kasserer:
Kurt Sørensen
96 42 01 06 

Lise Nørholm Friis
97 18 32 04

Jan Andersen
97 18 32 32

Banefordeling:
Jens Pedersen
97 18 14 05

Ungdom:
Jan Andersen
97 18 32 32

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

Aktivitetskalender
27. aug. Opstartsmøde for ungdom
1. sept. Sæsonen starter både på skolerne og
 i hallerne
26. okt. Generalforsamling i BBC kl. 19.30
20.-21. nov. Brande Stævnet
27.-28. nov. DGI Landsdelsmesterskaber i Brande
9. dec. Julebadminton for motionsspillere
11.-12. dec. Kredsmesterskaber i Brande
31. marts Sæsonen slutter i hallerne
30. april Sæsonen slutter på skolerne

brande
brillecenter

HANNE DAMGAARD HALD

Autoriseret

www.brande-brillecenter.dk

optiker og kontaktlinseoptiker

Storegade 32 . Brande . Tlf. 97 18 28 02

Hvis du vil se bedre ud...
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Der er i løbet af sæsonen 
blevet  kæmpet mange 
intense kampe i hallerne, og 
der bliver bestemt ikke lagt 
fi ngre imellem når motioni-
sterne i Brande Badminton 
Club spiller. Men efter en 
meget lang vinter, hvor det 
har været dejligt at kunne 
motionere indendørs, er 
det nu tid til at holde en 
sommerpause og komme 
ud i den (forhåbentligt) 
varme luft.

Der har i denne sæson været 
83 damer og 132 herrer 
tilmeldt som motionister, 
hvilket må siges at være 
meget fl ot. Vi var så heldige 
at kunne tilbyde fl ere timer 
end tidligere i hallerne i den 
forgangne sæson, hvilket 
har bevirket at faktisk alle 
har kunnet få deres ønsker 
om spilletid opfyldt i år. 
Samtidigt blev næsten alle 
baner solgt, hvilket selvføl-
gelig er yderst tilfredsstil-
lende, da det viser at der 
netop har været et behov 
for de yderligere spilleti-
mer som blev tildelt BBC i 
sæsonen.

Motionist-sæsonen 
2009-2010:

Vi håber som minimum at 
kunne bibeholde de nuvæ-
rende spilletidspunkter til 
næste sæson også, men 
dette vil først blive endeligt 
afgjort senere på sommeren, 
når hallernes tider bliver 
fordelt mellem de forskel-
lige brugere af hallerne. Så 
snart tiderne er tildelt for 
næste sæson kan disse ses 
på klubbens hjemmeside.

Som tidligere år, vil dem 
der har haft baner i den 
forgangne sæson have for-
trinsret til den samme bane 
i næste sæson, hvis kon-
tingentet for banen betales 
indenfor tilmeldingsfri-
sten. Men alt dette vil blive 
forklaret i næste udgave 
af Fjerbolden, som bliver 
rundsendt før sæsonstart, 
samt på hjemmesiden lige 
efter sommerferien.

Vi håber at alle får en dejlig 
(og gerne lang) sommer, og 
ser frem til nogle svedige 
og sjove badmintonkampe 
i sæsonen 2010-2011.

Motionistudvalget

Det har endnu engang været 
en rigtig god sæson i BBC. 
Medlemsantallet er ved at 
ligge på et pænt fast niveau, 
hvilket er meget fl ot, efter-
som vi for to år siden havde 
et badmintonboom, og det 
er således lykkedes at fast-
holde dette forøgede med-
lemstal.
Der er dog stadigvæk ting 
der kan blive bedre, når 
klubben når så fl otte med-
lemsantal, hvilket er noget 
vi i bestyrelsen arbejder 
meget med. For os er det 
vigtigt at alle i ungdoms-
afdelingen bliver ved med 
at spille badminton i mere 
end én sæson, da det gør 
det bedre for både spil-
lere og trænere at vi ikke 
starter på bar bund med 
mange spillere hvert år. Vi 
vil meget gerne fastholde 
de unge spillere i sporten 
og klubben, da det først 
bliver rigtigt sjovt at spille 
badminton når man er klar 
til, og dygtig nok til, at 
være med til stævner og 
turneringer.
Der kan selvfølgelig være 
mange gode grunde til at en 
del unge spillere kun spil-
ler badminton i én eller to 
sæsoner, og derefter zapper 
videre til en anden aktivitet. 
En af de ting vi i bestyrel-
sen betragter som vigtig 
for at fastholde spillerne 
i badmintonsporten, er at 
det sociale fungerer. Det 
skal være sjovt at komme til 
træning, og man skal samti-
digt føle at man lærer noget 
og bliver bedre til sporten. 
Samtidigt er det vigtigt 

Endnu en god sæson
er forbi

at komme ud til stævner 
og holdkampe, og helst så 
mange af klubbens spillere 
af gangen som muligt, for 
netop både at have det sjovt 
sammen, men også for at 
lette det praktiske vedr. 
kørsel m.m.
Vi har haft en ganske fin 
interesse omkring delta-
gelse i Træfstævner i denne 
sæson, men vil i den kom-
mende sæson gøre endnu 
mere for at styrke deltagel-
sen til disse stævner.
Badmintonklubben skal for 
vores unge til stadighed 
være et sted for alle, både 
spillere som er elite, begyn-
dere, drenge, piger, store 
eller små.
Motionistafdelingen er 
blevet så stabil at vi godt 
kunne bruge flere timer i 
hallerne. Det vil de andre 
foreninger dog også gerne 
have. Vi regner derfor ikke 
med at kunne få tildelt fl ere 
timer i næste sæson, men 
vi vil fremover arbejde på 
at få fl ere timer til rådighed 
for voksne som vil have 
en gang badminton for at 
holde sig i form. 
Jeg vil gerne takke især de 
frivillige trænere samt klub-
bens hjælpere ved stævner, 
arrangementer m.m. for 
denne sæson. Fortæl andre 
hvor sjovt det er at hjælpe 
i BBC, og måske vi kan få 
nogle flere hænder til de 
mange aktiviteter som spe-
cielt Ungdomsafdelingen 
har gang i. 
Tak for denne sæson.

Lars Heide
Formand for BBC

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

Tlf. 75 77 13 77

Den 20/3-2010 havde Ung-
domsafdelingen i Brande 
Badminton Club lavet et 
arrangement for at markere 
afslutningen på sæsonen.

Arrangementet startede i 
Brande Hallerne kl. 11.30, 
hvor der var præmieover-
rækkelse til Årets Spillere i 
Ungdomsafdelingen, samt 
uddeling af BT Pokalen.
BT Pokalen blev i år tildelt 
til Philip Seerup, og de 
andre pokaler for Årets Spil-
lere gik til:
- U9 Piger: Sofie Brøgger 
Laursen
- U9 Drenge: Victor Pold 
Pedersen
- U11 Piger: Josefine Kal-
toft
- U11 Drenge: Alexander 
Egeriis

Ungdomsafslutning:
- U13 Piger: Sophia Lagoni
- U13 Drenge: Benjamin 
Poulsen
- U15/17 Piger: Simone 
Holm Pedersen
- U15/17 Drenge: Danni 
Rasmussen
- Talentholdet, Piger: Emma 
Grarup
- Talentholdet, Drenge: 
Kasper Olesen

Efter disse præmieoverræk-
kelser drog 3 busser med 81 
børn og 19 voksne af sted 
mod badelandet i LaLandia, 
Billund. I alt 100 personer, 
godt udstyret med badetøj 
og en ”snack-pose” med lidt 
godt til turen mod Billund.

Tiden i LaLandia fl øj afsted, 
og børnene (og nogle af de 
voksne) fik udfordret sig 

selv ved diverse rutsjebaner, 
og ellers bare plasket rundt 
og nydt hinandens selskab.
De voksne som var taget 
med på turen gik desuden 
rundt og observerede og 
holdt øje med alle de unge. 

Der var afsat 3 timer i bade-
landet, og det passede per-
fekt.

Inden afgang fra Lalandia 
blev det i busserne sikret 
at alle var med, hvilket 



55

De fleste unge – og en del 
ældre - er i dag på Facebook, 
og Brande Badminton Club 
har derfor oprettet en profi l på 
Facebook. Badmintonklubbens 
Facebook-sider vil hovedsage-
ligt blive brugt til at informere 
klubbens ungdoms-spillere, 
men alle der har interesse i at 
følge med i hvad der sker kan 
selvfølgelig blive ”ven” med 
klubben på Facebook. For at 
finde vores Facebook-profil, 
kan du søge på ”Brande Bad-
minton” på Facebook, hvoref-
ter du kan lave en anmodning 
om venskab.

BBC på
Facebook

indebar at vi blev 1/2 time 
forsinket, da det tager lidt 
tid at få råbt alle navne op. 1 
af drengene havde desværre 
mistet sin pung, så det tog 
også lidt tid, men alle var til-
bage i Brande kl. 17.30, efter 
en rigtig god dag med højt 
humør og godt samvær.
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BBC Ungdom – sæson 2009/2010

Så lakker endnu en sæson 
mod enden. De sidste stæv-
ner bliver afholdt i løbet af 
de kommende uger, og så 
kan spillerne tage en velfor-
tjent sommerpause. (For dem 
som gerne vil holde lidt gang i 
ketsjeren er der mulighed for at 
komme og spille en enkelt aften 
om ugen. Se www.brandebad-
mintonclub.dk for yderligere 
information)

BBC Ungdom kan se tilbage 
på endnu en god sæson 
med stor tilslutning. Lige 
fra opstartsaftenen den 28. 
august 2009, hvor ca. 70-80 
personer mødte op, og frem 
til afslutningen i Lalandia 
med 100 deltagere, må vi 
sige, at der er en fantastisk 
opbakning omkring ung-
domsafdelingen. 

Den store tilslutning har 
desværre igen i år medført 
ventelister i fl ere årgange, 
og fl ere af disse kunne vi 
ikke tilbyde en plads inden 
sæsonafslutning. Med de 
nuværende haltider kan vi 
tage op til ca. 130 ungdoms-
spillere fordelt i årgangene 
U9, U11, U13, U15 og U17. 
Vil man gerne spille bad-
minton til næste sæson vil 
det være en god idé, at 
tilmelde sig så tidlig som 
muligt. Tilmelding er mulig 
allerede nu på ungdom@
brandebadmintonclub.dk.

På trænersiden har vi haft 
16-17 personer tilknyttet 
ungdomsafdelingen enten 
som træner eller hjælpe-
træner. Målsætning har 
været at have ressourcer 
til, at varetage de forskel-
lige niveauer i de enkelte 
årgange. Vi har fået mange 
positive tilbagemeldinger 
fra forældrene omkring 
træner/hjælpetrænernes 

indsats, og denne positive 
tilbagemelding vil jeg gerne 
videregive til de personer 
som har været involveret i 
træningen af ungdomsspil-
lerne samt en KÆMPE TAK 
fra BBCs ungdomsafdeling 
for indsatsen. Enkelte for-
ældre har forespurgt om en 
mere individuel træning 
af deres barn, men med 
120 ungdomsspillere er det 
desværre begrænset, hvor 
meget tid der er til den 
enkelte spiller. Vi har de 
sidste par år øget trænerres-
sourcerne væsentlig, hvilket 
også kan ses på omkost-
ningssiden, og vi mener nu, 
at vi har fundet det rette leje 
i forhold til antal spillere.

Af hovedpunkter i sæsonen 
vil jeg kort nævne:

BRANDE STÆVNET 2009
I november afholdte vi, som 
sædvanlig, Brande Stævnet 
og med godt 330 deltagere 
fra 61 forskellige klubber 
blev det det største stævne 
i de seneste år. 

KOSTENS BETYDNING
Det er ikke kun de tekniske 
færdigheder som har betyd-
ning for resultatet når man 
er til stævner. I oktober kom 
Kirsten Leth fra DBF og 
fortalte om kostens betyd-
ning for at kunne yde det 
optimale når man skal ud 
og spille kampe. Der var et 
fi nt fremmøde og god spør-
gelyst fra spillerne.
NORDEA BEGYNDER CUP 
2009
Vi er gennem en årrække 
blevet bedt om at flytte 
dette stævne da det ligger 
i uge 7, hvor mange holder 
vinterferie. Vi valgte at 
rykke det til uge 8, men det 
var desværre samme week-
end som Hoven afholder 
Træfstævnet, hvor mange 

Brande spillere deltager. 
Vi valgte at aflyse dette 
stævne indtil videre, og 
det er primært af 2 årsager. 
For det første vil vi ikke 
”konkurrere” med Hoven 
om spillerne, men vi må jo 
desværre også erkende, at 
det ofte er svært at mobi-
lisere nok forældre til at 
hjælpe med sådanne arran-
gementer. Vi som sidder i 
BBCs bestyrelse – som også 
er almindelige forældre – 
sidder med mange andre 
opgaver, og vi har beslut-
tet, at såfremt det bliver 
et problem med hjælp fra 
forældrene fremover må vi 
afl yse de planlagte arrange-
menter. Det er trist for spil-
lerne i ungdomsafdelingen, 
men det er så lille en indsats 
der skal til fra de enkelte 
forældre, så vi både tror 
og håber, at der ikke bliver 
afl yst andre arrangementer 
af denne årsag.

FUN BADMINTON
I denne sæson var der som 
sædvanlig frit spil om fre-
dagen. Der var generelt fi nt 
fremmøde af spillere og 
enkelte forældre. Desværre 
har vi kun hal A til rådig-
hed, og det har betydet at 
vi en del fredage manglede 
en ekstra hal. Dette blev 
dog delvist løst ved, at en 
del ”sommer-sportsgrene” 
booker hallerne uden at 
benytte dem inden efter uge 
42 og holder allerede igen 
fra uge 7, og så kan vi stjæle 
lidt ekstra plads.

HOLD-TURNERING
I sidste sæson havde vi to 
hold tilmeldt i DBFs hold-
turnering, med følgende 
resultater:

U13B
1. Horsens 17
2. Kolding 12

3. Brande 10
4. Ikast      9
5. Grindsted   9
6. Esbjerg   3

U15C
1. Brande 11
2. Varde   7
3. Esbjerg   0
Såfremt vi fi nder en person 
til at hjælpe med koordine-
ringen til næste sæson, har 
vi besluttet at tilmelde fl ere 
hold, da spillerne har givet 
udtryk for, at de syntes det 
er sjovt at være det samme 
hold som tager af sted til 
disse hold-kampe.

TRÆFSTÆVNER
I denne sæson tog Pia Loren-
zen ansvar for træfstævne-
udvalget og der var fin 
deltagelse gennem sæsonen 
og en del sejre/pokaler 
kom med hjem til Brande. 
Ikke mindst i Hoven, hvor 
over 30 BBC spillere fyldte 
hallen og tog en stor del af 
pokalerne. Flot gået.

SÆSON 2010/11
Vi er i gang med planlæg-
ningen af den kommende 
sæson, og sæt blot et kryds 
i kalenderen den 27. august, 
hvor vi holder OPSTARTS-
MØDE i hallen.
TAK
Til alle de forældre og 
andre som har bistået BBC 
Ungdom gennem sæsonen 
vil vi gerne sige MANGE 
TAK. Det samme gælder 
vore sponsorer, som giver 
det økonomiske grundlag 
for at BBC kan tilbyde Bran-
des børn & unge en attraktiv 
fritidsaktivitet sammen med 
andre jævnaldrende.

Afslutningsvis vil jeg gerne 
bekendtgøre, at jeg har 
meddelt BBCs bestyrelse, 
at jeg efter 4 år i bestyrelsen, 
ønsker at fratræde som for-
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Som nyt medlem i BBC’s 
bestyrelse vil jeg hermed 
gerne opfordre Jer forældre 
til at møde op til generalfor-
samlingen 26. oktober 2010, 
ja sæt allerede kryds nu. 
Ved sidste generalforsam-
ling da jeg blev valgt ind i 
bestyrelsen, var der ud over 
den daværende bestyrelse 
kun mødt 1 person samt 
undertegnede op og det må 
da siges at være sløvt.
Arbejdet i bestyrelsen er 
ikke den store byrde, der 
skal trækkes i nogle tråde 
for at få en klub med så 
mange medlemmer til at 
fungere og så er arbejdet 
tilmed spændende. Hvis 
man ikke lige brænder for 
bestyrelsesarbejdet, kan 
man bare melde sig som 
frivillig hjælper til bl.a. at 
sidde ved dommerbord 
til hjemmebane stævner, 
deltage i arrangementer, 
dele FJERBOLDEN (vores 
klubblad) og telefonbøger 
ud. Dette blot for at nævne 
nogle af de opgaver, der 

Bestyrelsesmedlem i 
BBC HVORFOR!

kunne være brug for hjælp 
til.
Uden forældreopbakning og 
frivillige hjælpere kan klub-
ben ikke fungere, således at 
vi kan tilbyde vores børn 
en klub, hvor det er dejligt 
at komme og dele glæden 
ved at spille badminton 
og i øvrigt lave forskellige 
aktiviteter udover træning 
og deltagelse i stævner.  
Her kan jeg bl.a. nævne 
afslutningen den 20. marts 
2010 først i hallen og derefter 
i Lalandia. Jeg fornemmede, 
at alle havde nogle dejlige 
timer og uden deltagelse fra 
så mange forældre, kunne 
det nok ikke have ladet sig 
gøre for sikke mange børn 
der deltog. Super dejligt 
med en sådan opbakning.
I håbet om et stort fremmøde 
til først vores opstartsmøde 
på sæsonen 2010/2011 og 
senere på året til generalfor-
samlingen vil jeg ønske alle 
en god sommer.

Lise Nørholm Friis

mand for ungdomsudval-
get til oktober. Jeg vil dog 
fortsat være tilknyttet BBC, 
hvor jeg tager et udvalg i 
ungdomsafdelingen, men 
jeg vil gerne opfordre inte-
resserede i at melde sig til 
denne post. Det kræver intet 
kendskab til badminton 
(det havde jeg heller ikke) 
og man får en post i en 
forening, hvor der gennem 
de seneste år er blevet lavet 
en effektiv struktur, øko-

nomien er god og der er en 
professionel og kompetent 
bestyrelse.
Send mig en mail hvis du 
har spørgsmål eller er inte-
resseret – jan@brandebad-
mintonclub.dk

Vi ses den 27. august – God 
sommer !

Jan Andersen
BBC Ungdom

Ved sæsonens afsluttende 
Grand Prix-stævne i Odense 
blev det til en fl ot 3.-plads i 
herredouble til Philip Seerup 
fra Brande BC. Sammen 
med makkeren Rasmus 
Præst blev det først til en 
sejr og derefter et nederlag 
i den indledende pulje, 
hvilket rakte til avancement 
til semifi nalen. Her ventede 
de senere vindere, der som 
ventet viste sig som en for 
stor mundfuld for mak-

kerparret, som dog kunne 
glæde sig over at være det 
par, der hentede fl est point 
i et enkelt sæt mod de suve-
ræne mestre. Eftersom det 
kun var Danmarks 6 bedste 
U13-par, der var kvalifi ceret 
til fi nalestævnet, levede de 
to badmintontalenter med 
bronzemedaljen fl ot op til 
deres målsætning.

Bronze til
Brande-spiller
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