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UnGdoM
Informations- og 

opstartsmøde med 
foredrag og spisning
fredag den 29. august

Se inde i bladet

MoTIonIsTer
Opstart mandag den 1. september 2008

sæson 
2008/2009

Tilmelding af
motionister

til næste sæson:
Vi skal gøre opmærksom på at 
betaling i år KUN kan foretages via 
bankoverførsel, og der udsendes 
derfor IKKE giro-kort i år.
Se yderligere 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

29. august:   Opstartsmøde for ungdom
    i Brande Hallerne

1. september:  Sæsonstart ungdom og motion

22./23. november: Brande Stævne, ungdom

Aktivitetskalender
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Allerførst skal vi gøre spe-
cielt opmærksom på at kon-
tingent i år KUN kan beta-
les via bankoverførsel til 
klubbens konto. Der bliver 
i år ikke udsendt giro-kort. 
Se yderligere nedenfor.

På lignende måde som det 
blev gjort i sidste sæson, 
vil alle motionister, der 
har haft baner i sæsonen, 
automatisk have forhånds-
reserveret den 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 skolerne, 
vil dette blive oplyst på 
hjemmesiden under menu-
punktet: Træning / Bane-
fordeling for motionister. 
P å  h j e m m e s i d e n  k a n 
således ses om ens tid er 
”forhåndsreserveret” (gul 
farvemarkering), ”Ikke til 
rådighed” (rød farvemarke-
ring), samt evt. hvilke tider 

Betaling for 2008-2009 sæsonen 
for motionister:

der er ledige uden forhånds-
reservering til næste sæson 
(grøn farvemarkering).

For at holde en forhånds-
reservering, kræver det at 
ALLE spillere på en bane 
har betalt årets kontingent 
SENEST d. 19/8-2008. Er 
betaling inden d. 19/8-2008 
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 d. 19/8-2008 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.

Note til kontingent
for Motionist på skolerne: 
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.

Vi skal gøre opmærksom 
på at kontingent i år KUN 
kan betales via bank-
overførsel. Der er derfor 
ikke som tidligere vedlagt 
giro-kort. Har du ikke net-
bank, kan du ringe/gå ned 
i banken og bede dem lave 
en overførsel.

Husk at skrive dit navn og 
adresse som kommentar på 
betalingen ved bankover-
førsel!

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

Med venlig hilsen
Motionistudvalget

Til den kommende sæson 
har vi fået en del flere tider 
til rådighed for motionist-
afdelingen, hvilket er helt 
fantastisk, da vi i sidste 
sæson var nødt til at melde 
”udsolgt”.
Der er bl.a. åbnet op for at 
man kan få baner hele afte-
nen i Hal A om mandagen, 
ligesom der nu er nye frie 
timer til rådighed onsdag 
kl. 20.40 i Hal B.
Det er derfor med glæde at 
vi nu har mulighed for at 
byde nye motionist-spillere 
i klubben velkommen, samt 
det giver ”gamle” medlem-
mer mulighed for evt. at få 

nye tider for motionister
en tid på et andet tidspunkt, 
hvis dette ønskes.
Som også nævnt andetsteds 
i Fjerbolden, skal vi også 
i den forbindelse bede Jer 
holde godt øje med klub-
bens hjemmeside for at se 
hvilke tider der er (og evt. 
bliver) ledige.
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herningCentret

HoLdsponsorer:

Tlf. 75 77 13 77

BBC ungdomsafdeling 
indbyder til

InforMATIons- & 
opsTArTsMØde

med foredragsholder og spisning
fredag d. 29. august 2008 

kl. 16.30-18.30 i hallens cafeteria
•  Mødet er for både forældre og ungdomsspillere (børn)

•  Mødet vil blive indledt med et fælles informationsmøde 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 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

• Se BBCs klubtøj fra FORZA som kan købes i Sportmaster i Brande

Tilmeldning senest den 22. august 2008 til Jan Andersen på:

Mail:   jan@brandebadmintonclub.dk 
Telefon:  9718 3232
SMS:   2428 5500 
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BTX Group A/S er en international koncern, som er 
ejet af kapitalfonden EQT. BTX Group A/S omfatter 
en række brandvirksomheder inden for mode-
branchen. Selskaberne i BTX Group A/S designer, 
udvikler og markedsfører mange kendte brands inden 
for dame-, herre-, børne- og ung mode. 
BTX Group A/S omsætter for ca. 3,5 mia. og 
beskæftiger ca. 2.000 medarbejdere. 

www.btxgroup.dk

Økonomielever
BTX group Brande søger:

Har du lyst til at starte en spændende fremtid i en international virk-
somhed - og er du skrap til tal, så er DU lige den, vi søger!

Som elev i vores økonomiafdeling vil du få kontakt med de forskel-
lige afdelinger i  BTX group og de mange datterselskaber, ligesom du 
i løbet af læretiden vil få mulighed for at få et indblik i virksomhedens 
øvrige administrative funktioner.

Uddannelsen   
Du får allround kontoruddannelse indenfor debitor-,  nans- og 
kreditorbogholderi, og du vil meget hurtigt få selvstændige opgaver og 
ansvarsområder, bl.a.
- kasseafstemning
- bogføring og kontering
- kontrol og afstemning
- rykning af debitorer
- postforsendelse og arkivering
- a øsning i receptionen

Kvali kationer 
Vi forventer, at du
- har en HHX-eksamen med et godt resultat
- er  eksibel og samarbejdsvillig
- har et godt humør
- har  air for regnskab og IT
- har gode sprogkundskaber
- har kørekort
- kan starte 1. august 2007

Vi tilbyder
et spændende og afvekslende job i en dynamisk virksomhed med en 
god og uhøjtidelig atmosfære.

Ansøgning 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning mrk. “bogholderi” senest den. 
31. marts 2007. Evt. på mail til hal@btx.dk

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Hanne Larsen på 
tlf. 96 42 40 68. 

BTX Group A/S, Nordlundvej 1, 7330 Brande, tlf. 96 42 42 42

Dørslundvej 37 B
7330 Brande
Tlf. 97 18 06 16

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

 
 
TRÆNINGSTIDER for Ungdomsspillerne i 2008-09. 
 
 
 
 
 

HAL UGEDAG TIDSPUNKT HOLD
A mandag 16:30 - 18:00 Talent Hold

A + C tirsdag 15:00 - 16:30 U9  - U11
begynder

øvede

A + C tirsdag 16:30 - 18:00 U13  - U15
begynder

øvede
A onsdag 16:30 - 18:00 Talent Hold
A (?) fredag 15:00 - 18:00 FUN

Træningen starter mandag den 1. september 2008 
(se træningsplan andet sted i Fjerbolden).

I år er der som noget nyt mulighed for kun at tilmelde sig 
til FUNbadminton om fredagen, hvis man ikke ønsker at 
deltage i selve træningen.

Kontingenter for 
sæsonen 2008/2009

Ungdom:
U 9 (årgang 2000 eller senere) Kr. 450,-
U 11 (årgang 1998/1999) Kr. 450,-
U 13 (årgang 1996/1997) Kr. 500,-
U 15 (årgang 1994/1995) Kr. 550,-
U 17 (årgang 1992/1993) Kr. 600,-
U 19 (årgang 1990/1991) Kr. 650,-
Alle årgange:Kun FUNbadminton
om fredagen (ingen træning) Kr. 450,-

For de spillere som gerne vil tidligt i gang med at træne og 
få rørt ketsjeren, eller blot ønsker at komme og spille med 
en kammerat eller forældre for sjov, vil der være mulighed 
for at komme:

fredag d. 15. august, kl. 16:00 - 18:00 i hal A
fredag d. 22. august, kl. 16:00 - 18:00 i hal A

Lars Heide vil være til stede og forestå træningen. Det er 
også her du kan komme og spørge om, hvilke hold du kan 
komme på når træningen starter den 1. uge i september. 

fØr-træning
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Turneringer, kampe, træk-
latring, geocaching, store 
løbsdag, fitness, gymnastik, 
workshops. Tag til Lands-
stævne 2009 – intense ople-
velser, intens idræt

Der er al mulig grund til at 
passe på med de fantastiske 
eksperimenter, der udfol-
der sig på landsstævnet i 
Holbæk. Her skrues intensi-
teten så højt i vejret, at virk-
ningen bider sig fast i både 
krop og sjæl. Med tusinder 
af deltagere i smukke omgi-
velser forventer vi et sus i 
Holbæk den 2.-5. juli 2009. 
Du vil blive overra-
sket over, hvor mange 
forskellige oplevelser 
Landsstævnet lokker 
med – til alle aldre. 
I flæng kan vi nævne: 
F o d b o l d k a m p e , 
f a m i l i e f o d b o l d , 
boldeksperimenter, 
svømning, vand-
lege, fitness, aero-
bic, pilates, dans 
(næsten af enhver 
slags), badminton, 
petanque, hånd-
bold, golf, gymna-
stik, spring, agility 
og meget mere. 

Når du har en 
pause
Når din kamp, 
turnering, idræt 
holder pause, 
kan du prøve et 
væld af andre 
oplevelser – eller 
bare ose rundt, 
se opvisninger, 
få inspiration 
e l l e r  m å s k e 
teste dit kon-
dital.

Aftenoplevel-
ser

Advarsel: risiko for 
intense idrætsoplevelser

Om aftenen og til søndagens 
afslutning garanterer vi dig 
de store, fælles oplevelser 
– lige fra opvisning med 
Verdensholdet til under-
holdning tilrettelagt af 3.500 
efterskoleelever. 

Landsstævnet er for dig, dit 
hold eller dig og familien. 
Derfor har vi også masser 
af aktive tilbud til fami-
lier. Lige fra træklatring 
til bueskydning, dans og 
fodbold.

Fordyb dig i dage med 
intense idrætsoplevelser. 

Du er velkommen til Lands-
stævne. Du kan tilmelde dig 
hele stævnet eller komme 
for en dag og være med i 
dagens mange aktiviteter. 
Læs mere på www.l2009.
dk
 

Med venlig hilsen
Landsstævne 2009 i 

Holbæk

BAdMIn- 
Ton 
i skole 
og sfo
Som et nyt tiltag vil BBC 
ungdom i samarbejde med 
DGI og skolerne, i år lave 
en introduktionsdag i BAD-
MINTON for børn fra 2. til 
4. klasse.

Badmintonkurset vil blive 
afholdt i skoletiden (typisk 
i idrætstimerne), hvor en 
DGI instruktør kommer 
og underviser børnene. Så 
vidt det er muligt for sko-
lerne vil dette blive afholdt 
i august/september på føl-
gende skoler:
Præstelundskolen
Dalgasskolen
Blåhøj Skole
Uhre Friskole

Eleverne vil ligeledes mod-
tage en informationsfolder 
fra BBC, hvori de bliver 
tilbudt at komme til træning 
i 2-3 uger uden at skulle 
betale kontingent.

Målsætningen er at øge 
børns kendskab til badmin-
tonsporten.
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KLUBTØJ

STOREGADE 21 - 7330 BRANDE - TLF. 97 18 00 62
V i l d m e d s p o r t

Klubtøj er bestillingsvarer - Navnetryk 30 kr.

Gasso

300047 børn, str. 6-14
Vejl. pris 500,-
BBCpris 380,-

BBCpris 450,-
Vejl. pris 600,-
300046 voksne, str.XS-3XL

Brande Badmintonclub
Hovedsponsor:

Gast

BBCpris 199,-

BBCpris 199,-
Vejl. pris 250,-
300053 børn, str. 6-14

300052 voksen, str. XS-3XL
Vejl. pris 250,-

Humper

BBCpris 100,-

BBCpris 100,-
Vejl. pris 150,-

300063 voksne,
str. XS-3XL

300148 børn, str. 6-14
Vejl. pris 130,-

Gulli

BBCpris 199,-

BBCpris 199,-
Vejl. pris 250,-
300048 dame, str.XS-3XL

300049 pige, str. 6-14
Vejl. pris 250,-

Yoyo

BBCpris 135,-

BBCpris 135,-

Vejl. pris 200,-
2719 børn, str. 6-14

100% polyester

Vejl. pris 200,-
2720 voksen, str. XS-3XL

100% bomuld

Geldorf

BBCpris 199,-

BBCpris 199,-

Vejl. pris 250,-
300051 børn, str. 6-14

100% polyester

Vejl. pris 250,-
300050 voksen, str. XS-3XL

100% polyester

100% polyester100% polyester
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Dørslundvej 37 B
7330 Brande
Tlf. 97 18 06 16

BTX Group A/S er en international koncern, som er 
ejet af kapitalfonden EQT. BTX Group A/S omfatter 
en række brandvirksomheder inden for mode-
branchen. Selskaberne i BTX Group A/S designer, 
udvikler og markedsfører mange kendte brands inden 
for dame-, herre-, børne- og ung mode. 
BTX Group A/S omsætter for ca. 3,5 mia. og 
beskæftiger ca. 2.000 medarbejdere. 

www.btxgroup.dk

Økonomielever
BTX group Brande søger:

Har du lyst til at starte en spændende fremtid i en international virk-
somhed - og er du skrap til tal, så er DU lige den, vi søger!

Som elev i vores økonomiafdeling vil du få kontakt med de forskel-
lige afdelinger i  BTX group og de mange datterselskaber, ligesom du 
i løbet af læretiden vil få mulighed for at få et indblik i virksomhedens 
øvrige administrative funktioner.

Uddannelsen   
Du får allround kontoruddannelse indenfor debitor-,  nans- og 
kreditorbogholderi, og du vil meget hurtigt få selvstændige opgaver og 
ansvarsområder, bl.a.
- kasseafstemning
- bogføring og kontering
- kontrol og afstemning
- rykning af debitorer
- postforsendelse og arkivering
- a øsning i receptionen

Kvali kationer 
Vi forventer, at du
- har en HHX-eksamen med et godt resultat
- er  eksibel og samarbejdsvillig
- har et godt humør
- har  air for regnskab og IT
- har gode sprogkundskaber
- har kørekort
- kan starte 1. august 2007

Vi tilbyder
et spændende og afvekslende job i en dynamisk virksomhed med en 
god og uhøjtidelig atmosfære.

Ansøgning 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning mrk. “bogholderi” senest den. 
31. marts 2007. Evt. på mail til hal@btx.dk

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Hanne Larsen på 
tlf. 96 42 40 68. 

BTX Group A/S, Nordlundvej 1, 7330 Brande, tlf. 96 42 42 42

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


