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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 

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

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
 1. september  Sæsonen starter i hallerne
 og på skolerne

27. november  Inspirationsmøde vedr. kost

28. og 29. november  Brande Stævnet i hallerne

 9. december  Julebadminton for motionspillerne 
 i Hal A kl. 19.00 

27. og 28. februar  Nordea Stævne i hallerne 

31. marts  Sæsonen slutter i hallerne

30. april  Sæsonen slutter på skolerne
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BBC ungdom indbyder til 
INFORMATIONS- & OPSTARTSMØDE 

for forældre og spillere 
med spil for børnene og bespisning 

 

   Fredag den 28. august 2009, kl. 16:30 – 18:30   
i hallens cafeteria 

 
På mødet bliver der informeret om aktiviteter, trænere, stævner, holdturneringer, 
stævnetilmeldninger o.lign. i den kommende sæson 
 
Der vil være buffet til alle fremmødte, med udgangspunkt i sund kost 

 
Børnene kan medbringe træningstøj, sko og ketcher da de vil få mulighed for at 
spille under noget af informationsmødet og frem til kl. 19:30 

 
Der vil ligeledes være mulighed for indskrivning / tilmelding denne aften 

 
Tilmeldning senest den 21. august 2009 til Jan Andersen på: 
Mail:   jan@brandebadmintonclub.dk  
Telefon:  9718 3232 
SMS:   2428 5500  

   

fØr- 
træning
For de spillere som gerne 
vil tidligere igang med at 
træne og få rørt ketsje-
ren eller blot ønsker at 
komme og spille med 
en kammerat eller for-
ældre for sjov, vil der 
være mulighed for at 
komme:

• Fredag d.  7. august
 kl. 16:00-18:00 i hal A

• Fredag d. 14. august
 kl. 16:00-18:00 i hal A

• Fredag d. 21. august
 kl. 16:00-18:00 i hal A

Kontingenter for sæsonen 2009/2010 
 
Træningen starter tirsdag den 1. september 2009. 
(se træningsplan andet sted i Fjerbolden). 
 
 
  Ungdom: 

  U 9   (årgang 2001/2002) Kr. 450,- incl. FUNbadminton 

  U 11 (årgang 1999/2000) Kr. 450,- incl. FUNbadminton 

  U 13 (årgang 1997/1998) Kr. 500,- incl. FUNbadminton 

  U 15 (årgang 1995/1996) Kr. 550,- incl. FUNbadminton 

  U 17 (årgang 1993/1994) Kr. 600,- incl. FUNbadminton 

  U 19 (årgang 1991/1992) Kr. 650,- incl. FUNbadminton 

  
Alle årgange: 
Kun FUNbadminton om fredagen  
(ingen træning) 

Kr. 350,- 
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HoLdsponsorer:

Tlf. 75 77 13 77

Sæson 2008/09 blev endnu 
en sæson med stor frem-
gang i antallet af spillere. 
Med en netto-stigning i 
antallet af ungdomsspil-
lere på knap 30% har BBC 
næsten fordoblet antallet af 
ungdomsspillere i løbet af 
de seneste par år. Det øgede 
antal medlemmer betyder, 
at vi sidste år var nødsaget 
til at oprette venteliste, og 
desværre måtte vi sige nej 
til de fleste af dem på ven-
telisterne. Modsat andre 
sportsgrene er vi mere låst 
fast af, at vi ikke kan spille 
med flere end 4 spillere på 
hver badmintonbane, og 

Tilbageblik på badmintonsæson 2008/09
de mange spillere betyder 
ligeledes, at det er en udfor-
dring for trænerne, at gen-
nemføre single-kampe som 
også er et vigtigt element i 
træningsforløbet.
Heldigvis fik vi sidste år 
øget antallet af trænere og 
hjælpetrænere på de enkelte 
hold, og da vi ligeledes fik 
opdelt træningsholdene i 
årgange kunne vi i langt 
større grad lave en mere 
målrettet træning på de 
enkelte hold, hvilket vi også 
har fået mange positive til-
bagemeldinger på.
Det var ikke kun antallet 
af medlemmer som steg 

sidste år. Ungdomsspillerne 
deltog også i flere stævner 
end tidligere, og dette er 
et udtryk for at spillerne 
ikke kun kommer for at ”få 
tiden til at gå” men dyrker 
sporten aktivt.
Sidste år bragte DGI Bad-
minton en artikel omkring 
BBC Ungdoms positive 
udvikling, ligesom DBF 
(Dansk Badminton For-
bund) også omtaler BBCs 
indsats i positive vendinger. 
Denne positive omtale er 
vi naturligvis meget stolte 
over, da det viser vi må gøre 
noget rigtig i klubben, men 
vi ved også, at kun med en 

fortsat indsats kan dette 
fastholdes.
Vi har mange spillere som 
har klaret sig rigtig flot i 
sidste sæson, men frem for 
at fremhæve enkelte har 
jeg valgt at give et overblik 
over fordelingen af spillerne 
i årgange/rækker, og jeg 
syntes, at det viser vi lever 
op til vores målsætning om 
at være en breddeklub.
Ud fra nedenstående stati-
stik vil jeg blot fremhæve 
2 ting:
- Der er 82 spillere som har 
deltaget i stævner/turnerin-
ger sidste år, hvilket svarer 
til ca. 64%. Jeg mener, at 

 
 
TRÆNINGSTIDER for Ungdomsspiller i 2009/10 
 
Sæsonen starter TIRSDAG d. 1. september. 
 
ÅRGANG STED UGEDAG TIDSPUNKT TRÆNER 

U9 
(årgang 2001/02) 

Hal A Onsdag Kl. 15:30 – 16:30 Kasper Olesen 

U11 
(årgang 1999/2000) 

Hal A & C Tirsdag Kl. 15:30 – 16:30 Pia Madsen & 
Kasper Housted 

U13 
(årgang 1997/98) 

Hal A & C Tirsdag Kl. 16:30 – 18:00 James Booth & 
Kasper Housted 

U15 & U17 
(årgang 1993/94/95/96) 

Hal B Onsdag Kl. 16:30 – 18:00 Kasper Housted 

TALENT 
(teknik) 

Hal A Mandag Kl. 16:30 – 18:00 Lars Heide & 
Ricko Hedelund 

TALENT 
(fysisk) 

Hal A Onsdag Kl. 16:30 – 18:00 Lars Heide & 
Kasper Olesen 

NB - vedr. U9 og evt. U11 vil vi forsøge, at arrangere afhentning på Præstelundskolen og Dalgasskolen 
 
HUSK at alle spillerne skal være tilmeldt inden de møder op i hallen ! 
 
Tilmelding kan gøres til informationsmødet i hallen den 28/8 eller ved at sende en mail til 
ungdom@brandebadmintonclub.dk med angivelse af: navn, adresse, fødselsdato, telefonnr. (også gerne mobil) 
samt mail adresse. 
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BRANDE TRÆLAST & BYGGECENTER 
HØJMARKSVEJ 2 - 7330 BRANDE - TLF. 96 42 32 22

Hvert  år  udvælger  vi 
2-3 fokusområder i BBC 
Ungdom som vi vælger, at 
have specielt fokus på. I år 
sætter vi fokus på: 
- Fastholde ”V.I. Piger” fæl-
lestræning med IFS. Selvom 
BBC har haft en stor frem-
gang af piger de seneste år 
vil vi gerne fortsætte med 
dette fokus endnu et år. 
Disse fællestræninger er 
målrettet mod piger – for 
piger, med piger – Da piger 
ofte ikke er så frembrusende 
som drenge skabes der en 
anden stemning når pigerne 
træner sammen, og det har 
ligeledes vist sig, at det 
giver et godt socialt netværk 
piger imellem fra de forskel-
lige klubber.
- Flere deltagere til TRÆF-
stævner, som er stævner 
der afholdes i lokalområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afslutning
svis vil jeg gerne takke BBCs bestyrelse, trænere, hjælpetrænere, udvalgsdeltagere, de forældre som har hjulpet til stævner m.m., sponsorer, hallens
personale og ikke mindst UNGDOMSSPILLERNE for endnu en herlig sæson kunne gennemføres. Jeg ser med glæde frem til kommende sæson.

Jan Andersen, BBC Ungdomsafdeling

 

 

 

Fokusområder for den kommende sæson

Hvert år udvælger vi 2 3 fokusområder i BBC Ungdom som vi vælger, at have specielt fokus på. I år sætter vi fokus på:

Fastholde ”V.I. Piger” fællestræning med IFS. Selvom BBC har haft en stor fremgang af piger de seneste år vil vi gerne fortsætte med dette
fokus endnu et år. Disse fællestræninger er målrettet mod piger – for piger, med piger – Da piger ofte ikke er så frembrusende som drenge
skabes der en anden stemning når pigerne træner sammen, og det har ligeledes vist sig, at det give et godt socialt netværk piger imellem fra
de forskellige klubber. 

  D-rækken C-rækken B-rækken A-rækken Mester-rækken Elite-rækken   
ALDER Piger Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger Drenge I ALT 
U9           2             2 
U11 4 8 2 2   1 1 1         19 
U13 1 17 2 6   1       1   2 30 
U15   6 1 5   6   3   1     22 
U17 1 4   3   1             9 
I ALT 
P/D 6 35 5 16 0 11 1 4 0 2 0 2   
I ALT 41 21 11 5 2 2 82 

Disse stævner er perfekte 
for begyndere, hvor de får 
mulighed for at afprøve 
deres styrke mod jævnbyr-
dige på tværs af alder. For 
forældrene er dette også 
en god start til at finde ud 
af, hvad det vil sige, at del-
tage i stævner. I år vil BBC 
tilstræbe, at der altid er én 
repræsentant fra klubben 
tilstede ved disse stævner 
således både spillere og 
forældre har en de kan hen-
vende sig til. Mere herom i 
BBC Ungdoms Informati-
onsfolder der udkommer 
ultimo august.
- Fas tholdelse  a f 
U15/U17 spillere. Vi ser 
desværre mange spillere 
falder fra når de bliver 14-16 
år, hvilket betyder, at vi bl.a. 
ikke har nogle U19 spillere i 
BBC. En stor del af de spil-

fokusområder for den kommende sæson

lere som holder skyldes, 
at de tager på efterskole 
eller på anden vis forlader 
Brande, men for de der er 
tilbage vil det være fint, 
hvis BBC kan komme med 
nogle tilbud som passer de 

målsætningen bør være 
at min. 75% af spillerne er 
aktive ud over den ugent-
lige træning
- Vi skal have langt flere 
piger i gang med stævner, 
og prøve kræfter med spil-
lere fra andre klubber. I 

dag mangler vore drenge-
spillere piger til at spille 
mix-double med, hvilket 
betyder, at de må finde en 
medspiller i en anden klub, 
men ulempen herved er at 
de har begrænsede mulig-
heder for at træne sammen. 

DERFOR: BBC-piger, kom 
på banen, også udenfor 
Brande.
Afslutningsvis vil jeg gerne 
takke BBCs bestyrelse, 
trænere, hjælpetrænere, 
udvalgsdeltagere, de foræl-
dre som har hjulpet til stæv-

ner m.m., sponsorer, hallens 
personale og ikke mindst 
UNGDOMSSPILLERNE for 
at endnu en herlig sæson 
kunne gennemføres. Jeg ser 
med glæde frem til kom-
mende sæson.

Jan Andersen
 BBC Ungdomsafdeling

unge. Dette emne vil blive 
drøftet på de kommende 
bestyrelsesmøder, og har 
du nogle gode idéer så send 
dem endelig til ungdom@
brandebadmintonclub.dk.
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Inspirationsmøde om Kost
for U11, U13 og U15 spillere, g p

v. Kirsten Leth, Breddekonsulent 
DBF-Midtjylland

Kan jeg spise mig til at blive god til         
badminton?

Ti d d 27 kt b 2009 kl 17 30 19 00

• Hvad skal der til for at blive god til badminton?

Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 17:30 – 19:00    

i Brande Hallerne

• Hvad skal der til for at blive god til badminton?
• Hvad spiser du inden du skal til stævne?
• Hvad spiser du, når du er ude til stævner?
• Mon det har betydning, hvad jeg spiser efter en
stævneweekend?
• Har kosten indflydelse på min træning og mit spil?
• Kan jeg vinde kampe, hvis jeg bliver bedre til at spise 
sundt?

Foruden spillerne, opfordrer vi også 
forældrene til at komme forbi hallen 
d. 27. oktober kl. 17:30

Forældre skal tilmeldes sen. d. 22. oktober til: 
jan@brandebadmintonclub.dk
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I forbindelse med en fami-
lietur til Lalandia tog vi 
et spil minigolf på deres 
indendørsbane, og der så 
vi en smart pen til at skrive 
point med.
Efter at have set penne ved 
Lalandia tog jeg kontakt 
til Aktivitetschef Anders 
Jensen og spurgte om de 
kunne tænke sig at donerer 
nogle til BBC. Anders Jen-
sens første kommentar var: 
”det er ikke noget Lalandia 
normalvis gør…. men nu 
der tale om børn og unge 
som dyrker sport gør vi 
gerne en undtagelse denne 

 
 
 

                                 LALANDIA støtter BBC 
  
Et besøg i Lalandia i Billund udløste en donation. 
 

I forbindelse med en familietur til Lalandia tog vi et spil minigolf 
på deres indendørsbane, og der så vi en smart pen til at skrive 
point med. 
Efter at have set penne ved Lalandia tog jeg kontakt til 
Aktivitetschef Anders Jensen og spurgte om de kunne tænke sig 
at donerer nogle til BBC. Anders Jensens første kommentar var: 
”det er ikke noget Lalandia normalvis gør…. men nu der tale om 
børn og unge som dyrker sport gør vi gerne en undtagelse 
denne ene gang…” og dermed er BBC sikret penne til stævner 
de næste 3-4 år. 
Når BBC afvikler stævner i alle 3 haller bliver der nemt spillet 5-
700 kampe i en weekend, og det kan ikke undgås, at der 
forsvinder en del kuglepenne. 
Pennen fra Lalandia har en smart clip så den kan sættes 
sammen med dommersedlen, og derved skulle der være en 
større chance for den kommer med tilbage til dommerbordet. 
Tak til Lalandia    Jan Andersen 
 

et besøg i 
Lalandia i Billund 
udløste en donation

ene gang…” og dermed er 
BBC sikret penne til stævner 
de næste 3-4 år.
Når BBC afvikler stævner i 
alle 3 haller bliver der nemt 
spillet 5-700 kampe i en 
weekend, og det kan ikke 
undgås, at der forsvinder 
en del kuglepenne.
Pennen fra Lalandia har en 
smart clip så den kan sættes 
sammen med dommersed-
len, og derved skulle der 
være en større chance for 
den kommer med tilbage til 
dommerbordet.
Tak til Lalandia   
 Jan Andersen

Allerførst skal vi gøre spe-
cielt opmærksom på at kon-
tingent i år stadigvæk KUN 
kan betales via bankover-
førsel til klubbens konto, 
og at dette skal ske senest 
d. 19/8-2009. Se yderligere 
nedenfor.

På lignende måde som det 

Betaling for 
2009-2010 sæsonen 
for motionister:

blev gjort i de sidste sæso-
ner, vil alle motionister der 
har haft baner i sæsonen 
automatisk have forhånds-
reserveret denne samme tid 
til næste sæson, hvis disse 
tider er tildelt BBC. Check 
på hjemmesiden under 
menupunktet: ”Træning / 
Banefordeling for motioni-

ster” om Jeres tid fra sidste 
år er til rådighed igen. 
På hjemmesiden kan således 
ses om ens tid er ”Foreløbigt 
reserveret” (gul farvemar-
kering), ”Ikke til rådig-
hed” (rød farvemarkering), 
samt evt. hvilke tider der er 
ledige uden forhåndsreser-
vering 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. 19/8-2009. Er 
betaling inden d. 19/8-2009 
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. 19/8-2009 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 2009-2010:
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 klub-
ben 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:
Kontingentbetaling kan ske 
via overførsel til klubbens 
bank-konto

Nr.: 9559-5650 031 166.

Vi skal gøre opmærksom 
på at kontingent igen i år 
KUN kan betales via bank-
overførsel. Har du ikke 
netbank, 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



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