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Formanden har ordet
Så lakker 2010/11 sæsonen mod enden, og ungdomsspillere, motionister, 
trænere og medhjælpere kan snart holde en velfortjent sommerferie. 
BBC’s målsætning er at være en bredde klub, da der ikke er nogen 
idé (eller økonomi) i at skulle konkurrere med Herning BK eller Ikast 
Sportscollege om de få elite spillere der fi ndes i det midtjyske. MEN det, 
at vi er en breddeklub betyder bestemt ikke, at der ikke skabes resultater 
i BBC. I skrivende stund mangler en del spillere fortsat at spille et DMU 
stævne, men allerede nu har ungdomsspillerne hente mange sejre hjem, 
fx Landsmesterskab, Jydsk/Fynsmesterskab, Kredsmesterskab i hold-
turnering foruden mange fl otte første pladser i de lokale Træfstævner. I 
ungdomsklassifi kationen er mange spillere ligeledes rykket op, således 
vi nu har spillere i alle rækker fra Elite til D-række. Til ungdomsspillerne 
vil jeg sige: FLOT GÅET !!
Som noget nyt har BBC haft et herrehold med i seniorturneringen. Dette 
hold blev dannet på eget initiativ af vore unge trænere. GODT initiativ! 
og jeg håber, at holdet fortsætter næste sæson.
Også på motionistsiden har der været en pæn tilmelding. Der har dog 
været nogle ubenyttede tider på skolerne, hvorfor vi i forhold til næste 
sæson vil overveje behovet her. Der er nogle mindre ændringer i halti-
derne for næste sæson, så tjek lige www.brandebadmintonclub.dk, hvor 
I ligeledes kan fi nde information omkring ledige baner.
Dette har været mit første år i formandsstolen, og selvom hverdagen ofte 
er præget af lange arbejdsdage og udenlandsrejser, hvilket begrænser 
tiden til foreningsarbejdet, syntes jeg det har været en god oplevelse. Det 
skyldes ikke mindst mine bestyrelseskollegaer, der på trods af de også 
har rigeligt at se til - både arbejdsmæssigt og privat - vælger at prioritere 
tiden til at klare de løbende opgaver i BBC. Tak for godt samarbejde og 
indsatsen i den forgangne sæson.
I maj måned kommer en del af vore ungdomsspillere rundt med lodder 
til Fiskeræs, og jeg håber, at I bakker op med køb af et lod, hvis de ringer 
på Jeres dør.
Tak til bestyrelse, trænere, medhjælpere, medlemmer og sponsorer for 
Jeres støtte til BBC i 2010/11, og alle ønskes en rigtig god sommer !

BADMINTONhilsen
Jan  Andersen
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Kontakter
i BBC

Brande Badminton Club
Ole Bendixvej 1,
7330 Brande

Formand:
Jan Andersen
97 18 32 32

Næstformand:
Lise Nørholm Friis
97 18 32 04

Kasserer:
Kurt Sørensen
96 42 01 06 

Jens Pedersen
97 18 14 05

Kent Jepsen
25 31 79 36

Banefordeling:
Jens Pedersen
97 18 14 05

Ungdom:
Kent Jepsen
25 31 79 36

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 annonce-
ring i Fjerbolden.
Med håb om et 
fortsat godt sam-
arbejde, og endnu 
en stor tak for hjæl-
pen.

Med sportslig 
hilsen

Brande
Badminton Club

Aktivitetskalender
Sæsonen starter igen i hallerne og på skolerne 
den 1. september.

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

Så nærmer vi os afslutning 
på sæsonen. For underteg-
nede den første sæson som 
formand for ungdomsafde-
lingen. Det var med en vis 
uro i maven, jeg sagde ja til 
at være en del af bestyrelsen 
i BBC, da jeg aldrig tidligere 
har haft med badminton 
at gøre, og uroen blev ikke 
mindre, da jeg blev bedt 
om at tage posten som ung-
domsformand. Men med 
god hjælp fra såvel den 
øvrige bestyrelse og trænere, 
føler jeg tingene er lykkes. 
Det bliver rart nu, at få en 
pause, dels fra arbejdet i 
klubben, men også at få 
en weekend uden at skulle 
til badmintonstævne eller 
holdkamp, men samtidig, 
ser jeg også med spænding 
frem til at starte en ny sæson 
op. 

Normalt slutter sæsonen 
med udgangen af marts 
måned, men da ca. 10 spil-
lere har ytret ønske om at 
spille DM for Ungdom sidst 
i april, og Lars Heide har 
sagt ja til at fortsætte trænin-
gen, har vi valgt at forsætte 
træningen for disse spillere 
i april måned.

Vi kan i BBC Ungdom se 
tilbage på en god sæson, dog 
med færre ungdomspillere 
end den foregående sæson, 
men det har dog også haft 
den positive effekt at træ-
nerne har haft mere tid til 
den enkelte spiller. Færre 
spillere er dog en udvikling 
vi i bestyrelsen skal være 
opmærksom på, og forsøge 
at ændre. 
Afgangen af ungdomspillere 

BBC Ungdom – sæson 2010 / 2011
sker hovedsageligt i U15 og 
U17 årgangene, såvel i BBC 
som på landsplan, hvilket 
sandsynligvis skyldes at 
nogle af spillerne vælger at 
tage på ungdomsskole og 
andre mister interessen for 
badminton, da der i teen-
ager årene ofte kommer nye 
og mere spændende ting at 
tage sig til. 

Udover den normale træ-
ning, har det også været 
muligt at spille fun badmin-
ton fredag eftermiddag. Der 
var i starten af sæsonen lidt 
tyndt besat af spillere, men 
jo længere hen på sæsonen 
vi kom, jo fl ere dukkede op 
til lidt frit spil og hygge. Fun 
badminton har kun været 
muligt, fordi der har været 
en trofast stab af forældre, 
som har været villig til at 
bruge ca. 1 fredag eftermid-
dag pr. måned, så rigtig 
mange tak til Ulla, Søren og 
Jens for jeres indsats. 
Klubben har afholdt såvel 
juleafslutning som årsaf-
slutning. Lise Friis har ved 
begge afslutninger stået for 
det meste af planlægningen, 
og fået hjælp fra vores træ-
nere til selve arrangementet 
– mange tak for det.
Vi vil i BBC gerne lave yder-
ligere sociale arrangementer 
for såvel vores ungdoms-
spillere som forældre, men 
det kniber desværre med 
tiden. Hvis der skulle gå 
nogle forældre eller spillere 
rundt med en god ide til et 
arrangement, hører vi gerne 
fra jer.

På trænersiden har vi haft 
tilknyttet 10-12 personer i 

ungdomsafdelingen enten 
som træner eller hjælpe-
træner. 
Træningen af U9 spillerne 
har været i hænderne på 
Mathias Raahauge og Ben-
jamin Heide, og til trods for, 
at der her er tale om et par 
meget unge trænere, har de 
formået at yde en rigtig god 
indsats. 
Udover U9 har Mathias og 
Benjamin også sammen med 
den mere erfarne Kasper 
Housted haft ansvaret for 
træningen af vores U11 
hold. Der er ingen tvivl om, 
at de tre trænere har lavet 
et stort stykke arbejde med 
netop dette hold, hvilket 
betyder at holdet her ved 
sæsonafslutningen består af 
en fl ok rigtig dygtige spillere 
som i løbet af næste sæson 
vil kunne opnå mange gode 
placeringer ved diverse 
stævner og holdkampe. 
U13 og U15/17 spillerne 
er blevet trænet af Kasper 
Olesen og Jannik Taudal. 
Kasper og Jannik har fra 
dag 1, gået til opgaven med 
en stor seriøsitet. De har 
formået at skabe en god 
atmosfære på holdene, hvor 
der var plads til det seriøse 
træningsarbejde uden dog 
at glemme at der også skulle 
være tid og plads til lidt 
hygge og sjovt. Specielt U15 
spillerne har været rimeligt 
aktive stævnedeltagere, 
og er også blevet belønnet 
med såvel stævnesejre samt 
oprykninger i løbet af året. 
Lars Heide har i denne 
sæson igen haft ansvaret for 
træningen af vores talenter. 
Som det sikkert er de fl este 
bekendt, har vores ung-

domspillere lavet nogle helt 
fantastiske præstationer i 
denne sæson, men der her-
sker ingen tvivl om, at Lars 
skal have en stor del af æren 
for de fl otte præstationer, 
da han med sin store bad-
mintonviden og evnen til 
at omsætte denne viden til 
gavn for spillerne, vel nok 
er et af de største aktiver 
vi har i Brande Badminton 
Club. At det så samtidig 
sker på en måde der gør, 
at han af såvel spillere som 
forældre er meget værdsat 
og respekteret, gør kun hans 
store indsats endnu mere 
enestående.
Ud fra mange positive 
tilbagemeldinger fra for-
ældre omkring træner / 
hjælpetrænernes indsats, 
vil jeg gerne fra BBC Ung-
domsafdeling sige RIGTIG 
MANGE TAK til vores 
trænere for en god indsats, 
uden jer ville tingene ikke 
fungere. 

På det sportslige plan har 
sæson 2010/2011 været et 
helt fantastisk år for vores 
ungdomsspillere. Vi har 
haft et U15 herrehold med 
i DGI turneringen, hvor det 
efter 10 spillede kampe er 
blevet til en fl ot 4. plads i 
rækken.
I DBF holdturnering for 
U13 mixhold, blev det til en 
fornem 1. plads i rækken, 
efter at holdet i 12 kampe 
kun tabte en enkel kamp. 
Holdet blev desuden kreds-
mester, og skal den 16. april 
til Hammel og spille om det 
Jyske Mesterskab for U13.
Ved de individuelle Fyns/
Jyske Mesterskaber for 
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U13 blev det til 2 jyske 
mesterskaber til BBC spil-
lerne, mens det ved DGI 
Landsmesterskaber blev 1 
guldmedalje samt 2 bron-
zemedaljer til vores dygtige 
spillere fra BBC. 
Udover ovennævnte er det 
blevet til et væld af stævne-
sejre og gode placeringer, 
hvilket også har resulteret 
i, at mange af vores ung-
domsspillere pga. optjente 
ranglistepoint er rykket ét 
eller fl ere niveauer op. To 
af vores U13 pigepillere 
har endda formået at spille 
sig op blandt de allerbedste 
ungdomsspillere i Danmark 
i pigerækken, og set i lyset af 
at det næsten er 40 år siden 
at BBC sidst har haft en 
pigespiller så højt placeret, 
er det, at vi nu har to spillere 
på et så højt niveau ikke blot 
en fl ot præstation, men en 
helt enestående super super 
fl ot præstation.
Men de mange fi ne resul-
tater er ikke kommet af sig 
selv, det har af spillerne 
krævet en stor indsats i den 
daglige træning, hvor de 
har formået at tage livet af 
ca. 4.200 fjerbolde. Udover 
træningen skal lysten til at 
komme ud til såvel hold-
kampe som stævner også 
være til stede, hvilket må 
siges at være tilfældet for 
en del af vores spillere. De 
mest aktive af vores spillere 
har de sidste 6 måneder del-
taget i mellem 20-25 stævner 
/ holdkampe, hvilket må 
siges at være rigtig fl ot.
Igen i år har Pia Loren-
zen haft ansvaret for vores 
træfstævner. Der har været 
rimelig tilslutning til stæv-
nerne, og en del sejre og 
medaljer er gået til Brande, 

og mange tak for hjælpen 
til Pia.
Vi har i sæsonen afholdt 
vores egen Brande Stævnet, 
hvor vi dog fi k mindre til-
slutning end de foregående 
år. Herudover har vi for DBF 
afholdt kredsmesterskab og 
DGI afholdt i november 
landsdelsmesterskaber i 
Brande hallerne.

Sæson 2011/2012
Vi er i fuld gang med at 
planlægge den kommende 
sæson. Det ser desværre ud 
til at vi må tage afsked med 
1 måske 2 af vores dygtige 
trænere, som pga. uddan-
nelse / elevplads sand-
synligvis ikke kan hjælpe 
klubben til næste år. Men 
samtidig tegner det til, at vi 
kan sige velkommen til et 
par tidligere BBC spillere, 
som efter at have været væk 
et stykke tid, nu vender 
tilbage til Brande, og har 
lovet at hjælpe klubben til 
næste sæson.

Omkring holdkampe er 
planen, at vi skal have fl ere 
hold med end vi har haft i 
sæsonen 2010/2011.

Holdkampen er en god 
mulighed for spillerne til at 
få spillet en masse kampe, 
og komme af sted sammen 
med de øvrige spillere fra 
klubben, så udover det 
sportslige er der også meget 
socialt forbundet med hold-
kampene, og da det samti-
dig er gratis for spillerne at 
deltage, er det bare med at 
komme af sted.

Vi forventer naturligvis at 
vi igen i november 2011 
skal afholde vores Brande 
Stævne, herudover plan-
lægger vi også igen efter 
et par års pause, at afholde 
begynderstævne i januar / 
februar 2012, da det ser ud 
til at det igen bliver muligt, 
efter vi har fået en del hen-
vendelser fra forældre, som 
gerne vil hjælpe til med at 
afholde stævner.

Jeg håber meget på, at vi i 
sæsonen 2011/2012 får tid 
til at gør en ekstra indsats 
for at fastholde vores U15/
U17 spillere, både for klub-
bens skyld men ikke mindst 
af hensyn til spillerne, da de 
på det tidspunkt er inde i en 

periode, hvor der for mange 
dels skal ske noget nyt, men 
hvor der også er mange fris-
telser - gode som dårlige - 
men det kræver at vi i BBC 
gør nogle ting anderledes 
end vi plejer. Vi skal måske 
lave nogle aktiviteter der 
er mere målrettet til deres 
årgang og endnu bedre, 
nogle aktiviteter der går i 
spænd med deres nye inter-
esser. Som en start kunne 
vi jo tage fat i spillerne og 
høre dem, hvad de mener 
der skal til.

Afslutningsvis vil jeg gerne 
sige tak til de forældre som 
har været i hallen for at 
kigge på til træning, og tak 
til de forældre som har taget 
med børnene til stævner og 
holdkampe. En STOR TAK 
til vores sponsorer, som er 
med til at give vores klub 
en økonomi, der gør at vi 
har mulighed for at tilbyde 
vores børn & unge en sund 
og attraktiv fritidsaktivitet.

Håber vi alle ses igen til 
næste sæson.

BBC Ungdom
Kent Jepsen

U9 og U11 holdet har i det 
her år været igennem de 
grundlæggende badmin-
tonslag.
Vi har haft et godt hold, med 
gode kammerater og spil-
lerne har hørt efter os, de 
fl este gange, så set som en 
helhed, har holdene været 
rigtig gode og dejlige at 
træne.
Der har selvfølelig været 
øvelser, som ikke altid har 

været sjove, men spillerne 
har gjort deres bedste. Og 
været rigtig gode til at gøre, 
det som vi sagde de skulle.
Så alle spillerne har været 
engageret når de kom til 
træning. 
Spillerne har været gode til 
at møde op alle de gange 
de kunne, så vi har næsten 
altid været fuld antal på de 
2 hold.
Vi har også skulle vælge 2 

spillere til årets spiller, en 
dreng og en pige.
På U9 holdet er det Viktor J 
og Signe. 
På U11 holdet er det Clara 
og Sigurd.
Tillykke til alle 4 .

Benjamin, Kasper
og Mathias          

U9 og U11 2010/2011
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Nyt klubtøj
Hvert andet år, får vi i BBC nyt klubtøj, 
som vores spillere har mulighed for at 
købe. Til sæsonen 2011 /2012 har vi 
valgt spillertrøje, shorts og dragt fra 
Forza i farverne grøn / sort.

Priser for spilletrøje ca. kr. 200-, short 
ca. kr. 150- og for dragten ca. kr. 400-. 
Der vil være BBC logo på front samt 
Welcon tryk på ryggen.

Vi har til næste sæson valgt at give et 
tilskud til spillertrøje på kr. 100-. Spil-
lerne skal derfor selv kun betale kr. 
100-. Tilskuddet betyder dog, at vi til sæson 
har valgt ikke at uddele en spillertrøje til hver 
enkel spiller, som vi plejer.

Fra ca. den 1. august vil tøjet kunne købes 
hos Sportmaster Brande.

Så nåede vi til enden af 
endnu en sæson. Jeg må 
indrømme at det var en 
noget anden opgave jeg 
kom på i starten af denne 
sæson, da jeg pludselig 
stod med et U13 hold og et 
U15/U17 hold i hænderne. 
For min kammerat og med-
træner Jannik, var det ikke 
noget nyt, da han allerede 
havde prøvet kræfter med 
spillere i den alder. Sprin-
get fra at træne U9 spillere, 
som kort sagt ”bare” skulle 
lære at ramme bolden, til 
pludselig at skulle lære 
mine spillere om ting som 
benarbejde, doubletaktik 
og smash, var noget af en 
udfordring. Både Jannik og 
jeg er enige om at sæsonen 
har været udfordrende, 
men samtidig også lærerig, 
meget underholdene og til-
fredstillende. Det har været 
rigtig fedt at komme til træ-
ning de dage, hvor spillerne 
har været tændte, med højt 
humør og spydige kom-
mentarer, og samtidig klar 
på at give den gas på banen. 

Men der er altid dage, der er 
bedre end andre, og så må 
man lige slå fast, hvorfor vi 
egentlig kommer til træning 
og derefter er alle oppe i 
gear igen, glade og klar til 
at spille.
Vi er blandt trænerne enige 
om at der er sket en udvik-
ling for alle vores spillere. 
Hvor meget hver enkel 
spiller har udviklet sig er 
selvfølgelig vidt forskelligt, 
men alt i alt har der været 
en generel fremgang. Vi er 
kommet igennem alle slag 
man skal lære som U13, U15 
og U17 spiller, og samtidig 
tør jeg godt at love, at samt-
lige spillere på vores hold er 
klar til at tage ud til stævner, 
og kæmpe om at få point 
med hjem i rygsækken.
Det er med stolthed af vores 
spillere, at vi kan sige tak for 
en kanon sæson, og så håber 
vi begge på at se så mange 
af jer til næste sæson. Om 
vi ses der kommer an på så 
meget, da både Jannik og jeg 
er færdige med vores ung-
domsuddannelser og skal 

Endnu en sæson er gået
U13, U15 & U17

derfor videre med vores 
uddannelse, så vi kan få det 
færdiggjort.
Om vi er trænere til næste 
år, ja det må tiden vise.

Den forgangne sæson har 
vel været den, jeg som 
træner, har haft det sjovest 
med. Det skyldes nogle 
altid veloplagte spillere og 
det ikke at skulle tage sig af 
alle de beslutninger der skal 
tages i bestyrelsen.
Spillerne har mødt op tæt på 
100%, hvilket for mig bety-
der de også har haft en god 
og lærerig sæson. Opbak-
ningen fra bestyrelsen har 
også været stor, hvilket jeg 
gerne vil takke for, ikke 
mindst Kent Jepsen, der som 
ny i bestyrelsen vel har fået 
den mest krævende post, at 
være ungdomsformand.
At se på resultatet er det 
gået over forventning da vi 
i denne trup har haft lige 
så mange oprykninger som 
klubben normalt har i hele 

Tak for en rigtig god sæson

U13, U15 og U17
trænere

Jannik og Kasper

Talentholdet
ungdomsafdelingen. Der er 
en spiller som Line Olesen, 
der også blev årets pige-
spiller, som har taget ikke 
mindre end 3 oprykninger, 
fra B-rækken til Elite. Her 
er Mattias Jepsen tæt på 
samme bedrift og det på 
kun en aktiv periode på en 
halv sæson. Alt i alt er det 
blevet til 20 oprykninger på 
talentholdet.
Denne sæson har spillerne 
deltaget ved mange stæv-
ner og et hold har deltaget 
i DBF-midtjylland hvor det 
er blevet til et kredsme-
sterskab og deltagelse ved 
jydske mesterskaber.

Lars Heide  
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Fredag den 1. april afholdte 
BBC afslutning på sæsonen 
2010/2011 for alle ung-
domsspillere.
Vi mødtes kl. 15.00 i hal 
A, hvor der først var saft, 
kaffe/the, frugt og kage, 
herefter præmieoverræk-
kelse af diverse pokaler. 
Årets spillere skulle udpe-
ges i rækkerne U9, U11, U13, 
U15/17 samt talent holdet. 
En pige og en dreng fra hver 
årgang som har gjort sig 
bemærket på den ene eller 
anden måde, det kan være 
en god kammerat, positiv 
indstilling til træning og 
selvfølgelig hvis man har 
opnået et godt sportsligt 
resultat samt BT pokalen 
og fra i år også en ny pokal 
BBC spillerpokal til ” Årets 
Præstation ”.
Et STORT tillykke fra BBC’s 
bestyrelse til alle.
Pokalerne blev fordelt som 
følgende:
U9: Signe Jensen / Victor 
Jensen
U11: Clara B Christiansen / 
Sigurd Mikkelsen
U13: Thea Jensen / Anders 
Skov Petersen

Ungdomsafslutning:
U15/17: Gry Bertelsen / 
Simon Andersen
TALENT: Line Olesen / 
Mathias Jepsen
”Årets præstation”: 
Caroline Andersen
BT Pokalen:
Pia Lorenzen

Efter endt præmieoverræk-
kelse var der frit spil alle 
mod alle, der blev spillet 
nogle intense kampe, leget, 
hygget og grinet.  Der var 
så stor tilslutning, at vi var 
nød til at tage alle 3 haller i 
brug. DEJLIGT at så mange 
bakker op og har lyst til at 
være en del af det sociale i 
BBC.
Kl.17.00 blev der serveret 
røde pølser med brød til 
glæde for såvel spillere som 
forældre. Arrangementet 
sluttede kl. 18.00, hvor vi 
kunne se tilbage på nogle 
hyggelige timer og en vel-
overstået sæson.
TAK for i år, vi glæder os 
til at se Jer igen til en ny og 
spændende sæson.
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Endnu en sæson er nu forbi 
for motionisterne i Brande 
Badminton Club. Efter at 
have tæsket hinanden i bad-
minton inde i en varm hal 
hele vinteren, er det nu på 
tide at komme udendørs.

Der har i den forgangne 
sæson været 81 damer og 
101 herrer tilmeldt som 
motionister, hvilket des-
værre har været en nedgang. 
Damerne har nogenlunde 
holdt skansen med en ned-
gang på 2 medlemmer, men 
vi har mistet hele 32 herrer 
i denne sæson i forhold til 

Motionist-sæsonen 2010-2011:
sidste sæson. Det positive 
herved har dog været at vi 
i år ikke har måttet afvise at 
tildele tider til spillere. Alle 
har fået tid, og der er endda 
enkelte ledige baner. 

Vi har til næste sæson fået 
tildelt næsten alle de nuvæ-
rende spilletidspunkter, så 
der bør være god mulighed 
for at få den samme tid som 
man har i år, eller evt. en tid 
der måske passer endnu 
bedre.
Dog er det endnu ikke afkla-
ret om der bliver tider i 
skolernes gymnastiksale 

til næste sæson, da prisen 
som kommunen vil afregne 
salene med endnu ikke er 
fastlagt. Dog er der noget 
der kunne tyde på at tider 
i skolernes gymnastiksale 
kunne blive dyrere end 
tider i Brande Hallerne, og 
i så tilfælde vil vi nok vælge 
ikke at tilbyde salene.

Som tidligere år, vil dem 
der har haft baner i Brande 
Hallerne i den forgangne 
sæson have fortrinsret til 
den samme bane i næste 
sæson, hvis kontingentet 
for banen betales indenfor 

tilmeldingsfristen. Men alt 
dette vil blive forklaret i 
næste udgave af Fjerbolden, 
som bliver rundsendt før 
sæsonstart, samt på hjem-
mesiden lige efter sommer-
ferien.

Vi håber at alle får en fan-
tastisk (og gerne varm og 
lang) sommer, og ser frem 
til nogle svedige og sjove 
badmintonkampe i sæsonen 
2011-2012.

Motionistudvalget
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