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forÆLdre- 
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Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at 
ungdomsspillerne kan tage deres forældre med 
ned og spille ganske gratis. Her er der mulighed 
for at prøve kræfter generationerne imellem, og 
måske lære et triks eller to af hinanden. Da BBC 
ikke har tilsyn med hallen i dette tidsrum er 
det KUN ungdomsspillere ifølge med voksne 
som må spille, ligesom voksne KUN må spille 
i følgeskab med BBC ungdomsspillere.

Tidspunkt:

Banerne  fy ldes  op  e f t e r  f ø rs t - t i l -møl l e 
princippet.

 Fredag 
kl. 18.00-19.00 

i hal A
(dog undtaget fredage med Idræt for Sjov)

Tilmelding af motionister 
til næste sæson:

HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, 
 hvis banen fra sidste år skal beholdes. 

Se yderligere inde i bladet.
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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. august   Opstartsmøde for BBC ungdom
  i Brande Hallerne kl. 17:00

1. september  Sæsonstart for ungdom og motion

20. & 21. november Brande Stævnet 2010

31. marts  Sæsonen slutter i hallen

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

Efter 4 herlige år i BBC ungdom har jeg af arbejds-
mæssige årsager valgt, at tage en kort pause, 
hvorfor jeg ikke genopstiller til bestyrelsen i den 
kommende sæson.

Derfor ved vi allerede nu, at vi gerne vil have 
yderligere hjælp fra alle forældre i den kommende 
sæson. Du behøver ikke tage posten som formand 
for ungdomsudvalget – selvom jeg kan indestå for, 
at det både er spændende og sjovt – men et tilsagn 
om begrænset hjælp styrker også klubben. 

Jeg vil dog fortsat være, at finde i forbindelse med BBC aktiviteter, da jeg vil hjælpe med forskel-
lige opgaver, ligesom jeg har lovet at stå for afholdelse af Brande Stævnet 2010 i november.

Der kræves ingen kendskab til badminton for at hjælpe, og I kan forvente stor taknemlighed 
fra en masse glade og livlige børn og unge mennesker.

Send en mail til ungdom@brandebadmintonclub.dk i dag, og du vil blive kontaktet.

På gensyn
Jan Andersen
BBC Ungdom

forÆLdrehjælp
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HoLdsponsorer:

Tlf. 75 77 13 77

 

BBC ungdom indbyder til 
INFORMATIONS- & OPSTARTSMØDE 

for forældre og spillere 
 

   Fredag den 27. august 2010, kl. 17:00 – 18:30   
i hallens cafeteria 

 
I år bliver der en kort introduktion til årets badminton sæson, og herefter forventer 
vi et spændende indslag med opvisningskamp. Se mere herom i Brande Bladet i 
august måned. 

 
Der vil ligeledes være mulighed for indskrivning / tilmelding denne aften. 

 
Tilmeldning senest den 20. august 2010 til Jan Andersen på: 
Mail:   jan@brandebadmintonclub.dk  
Telefon:  9718 3232 
SMS:   2428 5500  
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SPILLETIDER 
for 

FUNBADMINTON 
 

 
DATO (fredage)  SPILLETID   KONTAKTPERSON 
 

  3. september 2010   kl. 15:00 – 18:00  Søren Grarup  9718 2494 
10. september 2010   !! -Jack & Jones Cup-  Ingen FUNbadminton 
17. september 2010  kl. 15:00 – 18:00  Jens Studsgaard 9718 3782 
24. september 2010   !! - Idræt for Sjov -  Ingen FUNbadminton 
 
  1. oktober 2010  kl. 15:00 – 18:00  Søren Grarup  9718 2494 
  8. oktober 2010  kl. 15:00 – 18:00  ?? 
15. oktober 2010  kl. 15:00 – 18:00  Jens Studsgaard 9718 3782 
22. oktober 2010  kl. 15:00 – 18:00  ?? 
29. oktober 2010  !! - Idræt for Sjov -  Ingen FUNbadminton 
 
  5. november 2010  kl. 15:00 – 18:00  Søren Grarup  9718 2494 
12. november 2010  kl. 15:00 – 18:00  Jens Studsgaard 9718 3782 
19. november 2010  kl. 15:00 – 18:00  ?? 
26. november 2010  !! - Idræt for Sjov -  Ingen FUNbadminton 
 
  3. december 2010  kl. 15:00 – 18:00  Søren Grarup  9718 2494 
10. december 2010  kl. 15:00 – 18:00  Jens Studsgaard 9718 3782 
17. december 2010  kl. 15:00 – 18:00  ?? 
24. december 2010  !! - Ingen FUNbadminton – 
31. december 2010  !! - Ingen FUNbadminton – 
 
  7. januar 2011  kl. 15:00 – 18:00  Søren Grarup  9718 2494 
14. januar 2011  kl. 15:00 – 18:00  Jens Studsgaard 9718 3782 
21. januar 2011  kl. 15:00 – 18:00  ?? 
28. januar 2011 !! - Idræt for Sjov -  Ingen FUNbadminton 
 
  4. februar 2011  kl. 15:00 – 18:00  Søren Grarup  9718 2494 
11. februar 2011  kl. 15:00 – 18:00  Jens Studsgaard 9718 3782 
18. februar 2011  kl. 15:00 – 18:00  ?? 
25. februar 2011 !! - Idræt for Sjov -  Ingen FUNbadminton 
 
  4. marts 2011  kl. 15:00 – 18:00  Søren Grarup  9718 2494 
11. marts 2011  kl. 15:00 – 18:00  Jens Studsgaard 9718 3782 
18. marts 2011  kl. 15:00 – 18:00  ?? 
25. marts 2011 !! - Idræt for Sjov -  Ingen FUNbadminton 
 
BBC søger for der er opsyn med børnene i spilletiden. Se vagtplan ovenfor. 
 

 
Der er kaffe til de forældre der gerne vil se på, at børnene spiller, og hvis der er plads må 
forældrene gerne tage et spil med sine børn. (se også FAMILIEbadminton kl. 18-19) 
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TrÆnInGsTIder for 
Ungdomspillerne 
i 2010/11
Sæsonen starter ONSDAG den 1. september 2010.

OBS !! Alle spillere SKAL være tilmeldt inden fremmøde til træning.

Tilmeldning kan gøres til informationsmødet i hallen den 27/8-2010 eller ved at sende en mail til ungdom@brandebad-
mintonclub.dk med angivelse af navn, adresse, fødselsdato, telefonnr. (også gerne mobil) samt mail adresse. Da vi kun 
har ovenstående træningstider er det begrænset hvor mange spillere vi kan tage ind, hvorfor først-til-mølle princippet 
gælder.

Kontingenter for sæsonen 2010/2011
Træningen starter onsdag den 1. september 2010. 
(se træningsplan andet sted i Fjerbolden).

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

  Ungdom:

  U 9 (årgang 2000 eller senere) Kr. 475,- incl. FUNbadminton

  U 11 (årgang 1998/1999) Kr. 475,- incl. FUN badminton

  U 13 (årgang 1996/1997) Kr. 525,- incl. FUNbadminton

  U 15 (årgang 1994/1995) Kr. 575,- incl. FUNbadminton

  U 17 (årgang 1992/1993) Kr. 626,- incl. FUNbadminton

  U 19 (årgang 1990/1991) Kr. 675,- incl. FUNbadminton

  Alle årgange:
 Kun FUNbadminton om fredagen
 (ingen træning) Kr. 325,-

TRÆNINGSTIDER for Ungdomspillerne i 2010/11 
 
Sæsonen starter ONSDAG den 1. september 2010.

ÅRGANG HAL UGEDAG TIDSPUNKT
U9 A Onsdag Kl. 15:30 – 16:30
U11 A & C Tirsdag Kl. 15:30 – 16:30
U13 A & C Tirsdag Kl. 16:30 – 18:00
U15 & U17 B Onsdag Kl. 16:30 – 18:00
TALENT – teknik A Mandag Kl. 16:30 – 18:00
TALENT – fysisk A Onsdag Kl. 16:30 – 18:00
 
OBS !! Alle spillere SKAL være tilmeldt inden fremmøde til træning.

Tilmeldning kan gøres til informationsmødet i hallen den 27/8 2010 eller ved at sende en mail til
ungdom@brandebadmintonclub.dk med angivelse af navn, adresse, fødselsdato, telefonnr. (også gerne
mobil) samt mail adresse. Da vi kun har ovenstående træningstider er det begrænset hvor mange spillere vi
kan tage ind, hvorfor først til mølle princippet gælder. 
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Så er vi ved at gøre klar til 
endnu en dejlig badminton-
sæson for motionister. 

Som i de foregående år kan 
kontingentet i år stadigvæk 
KUN betales via bankover-
førsel til klubbens konto, 
og dette skal ske senest d. 
19/8-2010. Se yderligere 
nedenfor.

På lignende måde som det 
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. Vi har 
i næste sæson ingen tider i 
hallerne om torsdagen, men 
har så til gengæld fået tildelt 
tider i Hal C tirsdag aften.
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. 19/8-2010. Er 
betaling inden d. 19/8-2010 
ikke sket, vil alle banens 
spillere blive slettet, og 
banen sat til salg igen. 

Betaling for 2010-2011 sæsonen 
for motionister:

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. 19/8-2010 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 
2010-2011:
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 igen i år 
KUN kan betales via ban-
koverførsel. 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
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