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Motionister med bane
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- læs inde i bladet...!
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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

Måned Dato Aktivitet (Ungdom) Aktivitet (Motionist/Senior 
Aug. 29 Indskrivning i Brande Hallen fra 18.00 til 

19.00 
Indskrivning i Brande Hallen fra 18.00 til 
19.00 

Sep. 1 Sæsonen starter Sæsonen starter 
Sep. 11 16.30 Informationsmøde U9-U11 

18.00 Informationsmøde U13-U15 
Begge møder i kursuslokalet i Brande 
Hallerne

Okt. Oplyses 
senere

Generalforsamling i BBC Generalforsamling i BBC 

Okt. 27 Ungdomsholdturnering - DGI  
Nov. 17-18 Brandtex Stævnet 2007  
Dec. 1 Ungdomsholdturnering – DGI  
Dec. 8-9 Kredsmesterskaber – DBF Midtjylland  
Feb. 2 Kommunemesterskaber i Brande 

Hallerne
Kommunemesterskaber i Brande 
Hallerne

Feb. Oplyses 
senere

Nordea Begynder Cup 2008 i Brande 
Hallerne

Mar. 31 Sæsonen slutter i hallerne Sæsonen slutter i hallerne 
Apr. 30  Sæsonen slutter på skolerne 

    
 Oplyses 

senere
Maraton Badminton  

 Oplyses 
senere

Badminton-disco  

Husk at holde øje med aktivitets-kalenderen jævnligt på www.brandebadmintonclub.dk, da der i 
løbet af sæsonen vil blive lavet ændringer på denne. 

Aktivitetskalender
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Så står en ny sæson snart 
for døren, som vi glæder 
os rigtig meget til. Der vil i 
denne sæson komme til at 
ske nogle ændringer, ikke 
mindst på grund af at Lars 
Heide ønsker at frigøre sig 
fra den daglige træning. 

Jeg vil gerne indledningsvis 
sige en stor tak til Lars for 
den kæmpe indsats han 
har gjort for BBC gennem 
de seneste år. Det er meget 
prisværdigt, at Lars har 
været villig til, at tage tidligt 
fri fra arbejde for at kunne 
træne børnene om efter-
middagen. I vores familie 
har vi selv haft glæde af, at 
vores to børn kunne gå til 
badmintontræning imens vi 
selv var på arbejde.

Heldigvis fortsætter Lars’ 
tilknytning til BBC, hvilket 
sikrer at han kan videregive 
den store erfaring og kom-
petence han har indenfor 
dette område. 

Desuden har Bo Pedersen, 
med trist stemme, meddelt 
at han ikke kan varetage 
FUN-badminton i denne 
sæson, da han har valgt 
nogle nye udfordringer i fri-
tiden, hvilket betyder at han 
af tidsmæssige årsager må 
fravælge FUN-badminton. 
Tak til Bo for indsatsen, og 
vi håber at der kan blive tid 
til et gensyn med hans beha-
gelige væsen som børnene 
sætter så stor pris på – enten 
til enkelte arrangementer 
som fx. Badminton Disco og 
Maraton Badminton, eller 

BBC – ungdom
v/Jan Andersen

som aktiv i BBC ungdom i 
en senere sæson.

Som nyvalgt formand for 
BBC ungdom, giver dette 
selvfølgelig nogle udfor-
dringer, men det er også en 
god lejlighed til at ændre lidt 
på BBCs struktur. Man kan 
sige, at vi fremover ønsker at 
ændre det fra ”få gør meget” 
til ”mange gør lidt”. Kun på 
denne måde kan en forening 
som BBC bestå. Vi er helt 
afhængige af, at forældrene 
er behjælpelige med, at løse 
nogle af opgaverne således 
deres børn fortsat kan gå til 
badminton. Jo fl ere vi er til 
at hjælpe, jo mindre skal vi 
hver især lave, og jo sjovere 
er det for os alle = mange 
gør lidt.

Vi har ligeledes gennem 
de sidste par måneder for-
søgt, at finde en træner 
udefra, som kunne komme 
og hjælpe til, samt give 
lidt nyt inspiration til klub-
bens øvrige trænere og 
medhjælpere. Pengene er 
fundet i budgettet, men vi 
må desværre erkende – som 
mange andre badminton 

klubber også har erfaret 
– at det stort set er umuligt 
at fi nde uddannede træ-
nere/instruktører.

I skrivende stund (juni 
2007) har vi heldigvis 
allerede fået lavet aftale 
med flere personer, som 
vil træde ind som enten 
hjælpetræner, træner eller 
medhjælpere – MEN, vi 
mangler fortsat flere, så 
kontakt mig endelig ;-)
Det er vigtigt for mig at 
understrege, at selvom 
man ingen kendskab har 
til badminton kan man 
nemt være medhjælper, 
OG det er ligeså vigtigt 
at gøre opmærksom på, 
at hvis man tilmelder sig 
som medhjælper, risikerer 
man ikke at skulle forestå 
træningen selv!!

Men vil man gerne lære 
mere, tilbyder BBC intro-
duktionskurser og uddan-
nelse til alle som gerne vil 
lære mere om badminton. 
Der tilbydes forskellige 
kurser helt fra introduk-
tion til kompetencegivende 
træner-/instruktørkurser. 

Det er dog en forudsætning, 
at kurset er relevant for per-
sonens tilknytning til BBC.

Med udgangspunkt i oven-
stående har vi derfor valgt 
at forsøge, at fi nde en anden 
struktur, som også på lang 
sigt vil komme klubben til 
gode.

Målsætningen er, at der til 
hvert hold tilknyttes et ”træ-
ningsteam” bestående af 
mentor, hjælper og træner. 
I enkelte situationer kan én 
person varetage mere end én 
af disse roller.

Vi har en del unge talenter 
som er, eller kan blive, frem-
ragende trænere/instruk-
tører, da de kan alle slag- 
og spilleteknikker, men på 
grund af deres alder har de 
endnu ikke forudsætningen 
for at styre spillerne. Modsat 
har vi mange forældre der 
ikke kan spille badminton, 
men som til gengæld kan 
styre spillerne. Ved at sætte 
disse to profi ler sammen får 
vi et enestående team til at 
forestå den daglige træning.

Til hvert træningsteam skal 
der ligeledes tilknyttes en 
”mentor”, der skal hjælpe 
med at udarbejde ½-års 
træningsplaner samt være 
sparringspartner for dem 
generelt.

OBS!
Har du kendskab til en uddannet badminton 
træner/instruktør som gerne vil have nogle ekstra 
timer i Brande, så tag kontakt til Jan Andersen, BBC 
Ungdom på tlf. 97183232 / 24285500 eller e-mail 
jan@brandebadmintonclub.dk.

Tag ligeledes kontakt til mig, hvis du ønsker at hjælpe 
fx. til stævner o.lign. (kendskab til badminton ingen 
forudsætning) eller hvis du kunne tænke dig at blive 
træner/medhjælper.

Fortsættes næste side
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HOLDSPONSORER:

Tlf. 75 77 13 77

De enkelte personer har 
således følgende overord-
nede arbejdsopgaver:
•  Formand for
    BBC Ungdom:  
o Koordinering
o Information
o Kommunikation

• Mentor:
o Hjælpe træner med
 holdopsætning
o Udarbejde ½-års
 træningsplaner
o Sparringspartner for
 træner/medhjælper/
 hjælpetræner

• Træner
o Gennemføre daglig
 træning i samarbejde
 med medhjælper
o Spiller-evaluering
o Sætte holdopsætninger
 i samarbejde med
 mentor
• Medhjælper/
 hjælpetræner
o Hjælpe træner
o Uddele sedler

Holde mødetider, følge 
instrukser, have det sjovt 

Opavefordeling styring/teknik, 
støtte hinanden 

Motivation og vejledning til 
træner-teams, sparring 

HJÆLPER: Voksen 
TRÆNER: Kompetent 

”kom som du er...” 

Voksen med træner- 
uddannelse, fx. Lars H. 

BBC 
UNGDOM 

MENTOR 

TRÆNER HJÆLPER 

UNGDOMSSPILLERE 

ANSVAR PROFIL HOLD-team 

Kontaktlister, dialog og 
information, opfølgning 

Valgt formand for 
ungdomsudvalg 

Jeg både håber og tror på, 
at dette vil sikre, at alle 
spillere vil få en god og 
inspirerende badminton 
sæson. Som opfølgning på 
den nye struktur holder vi 
i december et ½-års status-
møde, hvor alle deltagere 
drøfter og evaluerer de 
erfaringer vi har gjort. Men 
alle er velkomne til løbende 
at fremsende kommentarer 
og idéer.

TRÆNINGSTIDER
for BBC UNGDOM i 2007/08

Sæsonopstart for ungdom er
TIRSDAG d. 4. SEPTEMBER 2007

Tilmeldning kan ske ved 
indskrivningen i Brande 
Hallerne den 29. august 
2007, kl. 18:00 – 19:00 eller 
til Jan Andersen på:  tlf. 
97183232 / 24285500 
eller 
email ungdom@brandebad
mintonclub.dk 

Har du et barn der er i 
tvivl om, hvorvidt hun/han 
ønsker at gå til badmin-
ton, kan det nemt aftales at 
barnet kommer til træning 
et par gange – uden der skal 
betales kontingent.

Den overordnede trænings-
plan er, at alle møder til 
træning om tirsdagen, hvor 
der vil ske en opdeling efter 

o Afkrydse spillere/
 trænere (skal indrap-
 porteres til kommunen 
 fremover)

Inden opstart af sæsonen, vil 
hver enkel person modtage 
en oversigt over arbejds-
opgaver, kontaktliste med 
telefonnumre, mødetids-
punkter etc.

Ovenfor er de enkeltes 
ansvarsområde og profil 
beskrevet. 

spille-niveau, således der 
kan laves en mere målrettet 
træning. De bedste spillere 
som gerne vil videre, kan 
efterfølgende blive flyttet 
til at træne både man- og 
onsdag.

Om fredagen bliver der igen 
FUN-badminton, hvor alle 
spillere er velkomne til at 
komme og hygge sig, lave 
sjov eller tage en ekstra 
kamp med en kammerat. I 
det omfang der er plads til 
det, er børnenes forældre 
også velkomne til at spille 
med. En rigtig hygge efter-
middag.

I år vil vi forsøge, at få et 
senior hold op at stå om 
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Dørslundvej 37 B
7330 Brande
Tlf. 97 18 06 16

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

torsdagen, hvor de ældste 
af ungdomsspillerne kan 
få lejlighed til at spille mod 
nogle af de mere erfarne 
badmintonspillere (altså 
dem vi ikke længere kalder 
ungdomsspillere).

FUN15:00 - 18:00fredagA (?)
Senior + U1719:00 - 21:00torsdagA
Talent Hold16:30 - 18:00onsdagA

U13  - U1516:30 - 18:00tirsdagA + C

U9  - U1115:30 - 16:30tirsdagA + C

Talent Hold16:30 - 18:00mandagA
HOLD    TIDSPUNKTUGEDAGHAL

FUN15:00 - 18:00fredagA (?)
Senior + U1719:00 - 21:00torsdagA
Talent Hold16:30 - 18:00onsdagA

U13  - U1516:30 - 18:00tirsdagA + C

U9  - U1115:30 - 16:30tirsdagA + C

Talent Hold16:30 - 18:00mandagA
HOLD    TIDSPUNKTUGEDAGHAL

KONTINGET for sæson 2007/08
Kontingentet for ungdomspillerne er uændret fra sidste år:

• Unge under 11 år - U11 : dkk 400,-
• Unge under 13 år - U13 : dkk 450,-
• Unge under 15 år - U15 : dkk 500,-
• Unge under 17 år - U17 : dkk 550,-

•  Du har en ledig time, én eller to gange
    om ugen (eftermiddagen)
•  Du kan lide børn  
•  Du kan lide at være børnenes ven 
•  Du behøver ikke kende noget til badminton

Er der bare to ting du kan svare ja til, så kan vi tilbyde dig et job som træner eller medhjælper.

Du får mest af alt mange fans. Du får stor tak af både forældre og spillere.
Du får også tak af ungdomsudvalget, som du også kan aftale andre goder med, alt efter ønske.

Vil du vide mere, så kontakt : Jan Andersen tlf. 97 18 32 23 eller jan@brandebadmintonclub.dk 

Trænere søges
Vi har brug for dig!

• Du kan lide at lege, eller at sætte lege i gang
• Du kan spille lidt badminton
• Du er forælder 
• Du har små søskende
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Alle motionister der har 
betalt for tider i den sidste 
sæson 2006/2007, vil auto-
matisk have forhåndsreser-
veret denne samme tid til 
næste sæson. For at holde 
tiden, kræver det at ALLE 
spillere på en bane har betalt 
årets kontingent SENEST 14 
dage før indskrivningen d. 
29/8-2007. Dvs. at alle skal 
have betalt deres kontin-
gent senest d. 15/8-2007. 
Er dette ikke sket, vil alle 
banens spillere blive slettet, 
og banen sat til salg igen. 
Er der 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 d. 
29/8-2007.

Betaling for 2007-2008-sæsonen
for motionister:
Følgende er vigtigt at læse for alle motionister:

Man kan på klubbens hjem-
meside ca. d. 20/8-2007 (for 
at tilgodese tid til bankover-
førsler) se hvilke baner der 
er til salg,- og derefter er det 
”først til mølle”.

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 ikke har 
betalt,- og derfor er til salg.

Det er vigtigt at vi alle-
rede nu gør opmærksom på 
denne fremgangsmåde, for 
at undgå misforståelser til 
den kommende sæson.

Betalingen for sæsonen 

2007-2008 vil for motioni-
ster være:
- I Brande Hallerne: 
kr. 600,- pr. person
- I skolernes gymna-
stiksale: kr. 1.000,- pr. bane.

Note til kontingent for Moti-
onist på skolerne:
Grundet den nye afreg-
ningsmetode i Ikast-Brande 
Kommune, er kontingen-
terne for spil i skolernes 
gymnastiksale forøget 
væsentligt. Betaling for en 
bane skal ske som ét samlet 
beløb på kr. 1.000,-, og det er 
vigtigt at gøre opmærksom 
på at klubben skal oplyses 
navnene på alle spillerne 
på banen. Kontingentet vil 
således være på kr. 1.000,- 
ligegyldigt om man er 2 

eller 4 spillere på banen.

Betaling af kontingent:
Kontingent-betaling kan ske 
via overførsel til klubbens 
bank-konto nr.: 9559-5650 
031 166, eller via betaling 
med giro-kort som skulle 
være vedlagt denne udgave 
af Fjerbolden.
Husk at skrive dit navn som 
kommentar på betalingen 
ved bankoverførsel!

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

Brande Badminton Club 
blev i foråret 60 år. Der 
er sket mange ting som 
det også kunne ses i sidste 
udgave af Fjerbolden.

Til den kommende sæson 
vil vi stadigt have et stort 
aktivitetsniveau især i ung-
domsafdelingen, men også 
for motionister. Vi har vel et 
af de største antal medlem-
mer som klub i Brande i 
alderen over 25 år.

Der bliver i denne sæson 
mulighed for at deltage i 
kommunemesterskaber, 
som vil blive afholdt i Brande 
Hallerne i samarbejde med 
DGI Midtjylland. Det er 
alle tiders mulighed for at 
prøve at deltage ved stævne 
når det lige er nede i hallen. 
Det kommer der mere om 

Sæson 2007-08
senere, men datoen er d. 2 
februar 2008.  

Med hensyn til kontingentet 
for motionister,  er det den 
gruppe som den nye Ikast-
Brande kommune mener 
skal betale mere for deres 
aktiviteter, når man ser på 
brugerbetaling af skoler 
haller m.m. Det har betydet, 
at BBC har sat kontingentet 
op for spillerne på skoler. Vi 
har dog valgt at bibeholde 
samme kontingent i hallen.

For ungdom er kontingentet 
stadigt det samme, dog får 
vi her en kæmpe besparelse 
på halleje, da der er gratis 
hal, når alle på holdet er 
under 25 år. BBC har valgt 
at denne besparelse skal 
udligne vores store stignin-
ger i motionist afdelingen i 

hallerne.

Vi får også næste sæson 
mulighed for at lave penge 
ved vore 2 stævner. I lighed 
med sidste år afholder BBC 
nemlig Nordea Begynder 
Cup og Brandtex stæv-
net. Ud over disse stævner 
bliver der som sidste år 
afviklet kredsmesterskaber 
i DBF Midtjylland og kom-
mune mesterskaber under 
DGI Midtjylland i Brande 
Hallerne med BBC som 
arrangør.

DERFOR bliver der brug 
for fl ere hjælpere til næste 
sæson. Det gælder også 
som trænere/ledere i ung-
domsafdelingen, hvor vores 
nye formand Jan Andersen 
arbejder med  en helt ny 
struktur, som kræver større 

opbakning fra forældre, 
men også vil give bedre 
vilkår for børnene.

Jeg håber alle bakker op om 
Jan, så vi alle får de bedste 
forhold for vores børn.

Brande Badminton Club, 
som jo også er dig, har alle 
muligheder for en kanon 
sæson, hvis vi bare alle står 
sammen.

God Sæson til alle.
Formand 

Lars Heide
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Holdet er som i sidste sæson 
samlet i to haller med:
- årgang 97 og yngre fra kl. 
15.30-16.30, og
- årgang 96 og ældre fra kl. 
16.30-18.00. 

Det bliver om tirsdagen 
træning med meget instruk-
tion, indlæring af slag, ben-
arbejde og taktik, og derfor 
er det vigtigt at gøre op med 
sig selv (og forældre), hvad 
det er man ønsker ved det at 
gå til badminton. Generelt 
kan man sige at Tirsdags-
holdet er for alle spillere der 
har været i gang med hold-
turnering og/eller stævner 
tidligere, og for spillere som 
gerne vil deltage i holdtur-
nering og/eller stævner i 
sæsonen.

Ønsker du i stedet at hygge 
dig med én eller fl ere kam-
merater, så er det fredag på 
Fun-holdet. Fun-holdet må 
du selvfølgeligt også del-
tage på selv om du træner 
på tirsdagsholdet.

Vi vil på tirsdagsholdet ikke 
tvinge, men kraftigt opfor-
dre, til deltagelse i holdtur-
neringen og stævner. Dette 
er noget du vil høre nær-
mere om ved informations-

Tirsdagsholdet
mødet d. 11. september:
- kl. 16.30 for holdet der spil-
ler fra kl. 15.30-16.30, og
- kl. 18.00 for holdet der spil-
ler fra kl. 16.30-18.00
Begge møder er i kursuslo-
kalet i Brande Hallerne.

Er du ikke startet op på 
tidspunktet hvor vi afhol-
der ovennævnte informa-
tionsmøder, men ved du at 
du starter senere (evt. når 
fodbold slutter), så sørg for 
at der kommer én af dine 
forældre til dette møde, 
da det er hér vi beslutter 
hvor mange hold der skal 
tilmeldes til sæsonens hold-
turneringer. 
Der vil efter et par træninger 
blive fl yttet enkelte spillere 
til Talentholdet (som træner 
mandag og onsdag Kl. 16.30 
– 18.00). Hvilke spillere der 
kan komme på Talentholdet 
er noget som bliver besluttet 
af trænere og ungdomsud-
valget i fællesskab.

Er du/I stadig i tvivl om 
hvilket hold du skal træne 
på, så få en snak med Lars 
Heide på tlf. 97182321.

Med ønsket om en rigtig 
god badmintonsæson

Ungdomsudvalget

Der bliver i år ændret på 
opdelingen af hold - eller 
måske mere korrekt skre-
vet, så bliver der ændret på 
træningstider for holdene. 
Tidligere havde vi om tors-
dagen træning for spillere 
som var blevet udtaget til 
talenttræning. Dette bliver i 
den nye sæson ændret til at 
træningen foregår mandag 
og onsdag kl. 16:30 – 18:00.
Spillere til dette hold bliver 
kontaktet af Lars Heide 
umiddelbart efter sæson-

Talentholdet
opstart, og nogle vil endda 
nok blive kontaktet før 
sæson-opstart.
Hvis du gerne vil på dette 
hold, er det en meget god 
idé at starte til fortræningen 
om fredagen fra d. 10-08-
2007.
Du kan kun komme på dette 
hold, hvis du selv ønsker at 
udvikle dig som spiller og 
deltager i både holdturne-
ringen og stævner. Det vil 
sige det bliver svært at få tid 
til andre vintersportsgrene. 

For de spillere som gerne vil 
tidligt igang med at træne, 
eller blot ønsker at komme 
og spille med en kammerat 
eller forældre for sjov, vil 
der være mulighed for at 
komme:
• fredag d. 10. august, kl. 
16:00 - 18:00 
• fredag d. 17. august, kl. 
16:00 - 18:00 
• fredag d. 24. august, kl. 
16:00 - 18:00
• fredag d. 31. august, kl. 
16:00 - 18:00  

FØRtræning
Lars Heide vil være til stede 
og forestå træningen. Det 
er også her du kan gøre 
opmærksom på dig selv, 
hvis du ønsker at komme 
med på Talentholdet som 
træner mandag & onsdag 
kl. 16.30-18.00 fra d. 4. sep-
tember 2007. 

Infosport er idrættens 
resultatbørs. Her kan du 
fi nde resultater fra mange 
idrætsgrene, som er listet i 
portalens venstremenu, fx. 
BADMINTON.

Der kan søges på bl.a. navn 
på klubben og/eller spil-
leren eller spillerens niveau 
o.s.v. På denne måde er 
det muligt, at se egne og 
andres point, spille-niveau 
samt resultater på enkelte 
kampe ect.

På BBCs hjemmeside er 
der lavet et link til www.
infosport.dk således man 
går direkte ind og ser på 
BBCs ungdomsklassifika-
tion.

Sådan gør du: gå ind på 
”www.brandebadminton-
club.dk ”, vælg herefter 
menu ”BBC nyheder” og 
herunder vælge undermenu 
”ungdomsklassifikation”, 
hvorefter du får en oversigt 
over alle BBCs ungdoms-
spillere.

Denne side bliver løbende 
opdateret i løbet af sæsonen 
i forbindelse med der er 
blevet spillet kampe.

God fornøjelse.



Tlf. 75 77 13 77

Dørslundvej 37 B
7330 Brande
Tlf. 97 18 06 16

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

Velkommen til
en ny sæson i

Brande Badminton Club


