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Tilmelding motionister
HUSK indbetaling af kontingent før den 18/8-2011, hvis banen 
fra sidste år skal beholdes.

Se yderligere inde i bladet.

BBC ungdom byder velkommen til 
en ny sæson
Vi starter i uge 36, se inde i bladet hvornår lige netop du skal træne.
Vel mødt!
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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
30 45 00 72 

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 300 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
5. september Opstart ungdom og
  motionister  i hallerne
  Ungdom og motionister

12. og 13.
november Brande stævne

28. marts 2012 Sæsonen slutter i hallen
  for ungdom

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

Hvem kan deltage
i badmintonstævner?
Vi anbefaler, at I tager 
en snak med Jeres børn 
omkring stævner. Nogle 
gider ikke, andre er lige-
glade og enkelte mener, et 
stævne næsten er på niveau 
med juleaften og samtidig 
er motivationen for fortsat 
at træne badminton.  Det 
er vigtigt, at børnene selv 
har lyst og er indstillet på, 
at der kan komme nogle 
store nederlag, hvilket alle 
badmintonspillere kommer 
til at opleve. I modsætning 
til håndbold og fodbold er 
man i badminton alene med 
et nederlag, og kan ikke 
skyde skylden på de andre 
spillere eller dommeren. 
Der er lærerigt, men kan 
også være lidt hårdt. 
HUSK en tilmelding er 
bindende, da der laves 
kampprogram ca. 2 uger før 
stævnestarten og et afbud 
betyder en afl yst kamp for 
et andet barn.
Da badminton er en indi-
viduel sport, bliver du som 
forældre ofte nødt til at tage 
med. Men se på det som en 
positiv oplevelse sammen 
med dit barn. Det er kvali-
tetstimer mellem forældre 
og barn.

Selve stævnet
• Når I kommer til hallen 
skal I omgående henvende 
Jer ved dommerbordet for 
at melde barnets ankomst. 
Det er vigtigt, da nogle 
kampe kan blive rykket 
frem såfremt andre børn er 
forsinkede.

Kort orientering omkring stævner -
til ”første gangs forældre”

• Sørg for lidt opvarmning 
til børnene. Nogle gange 
er der mulighed for at slå 
til et par bolde i forhallen, 
gang eller på en ledig bane. 
Medbring derfor en ekstra 
ketcher, en bold og måske 
indendørs sko (så kan I gå 
på banerne).
• Spillerne bliver kaldt op 
over højttalerne, hvoref-
ter de omgående går til 
dommerbordet og venter 
på den næste ledige bane. 
Ventetiden kan svinge fra få 
sekunder op til 15 min.
• Spillerne skal have udle-
veret en bold fra dommer-
bordet og en kampseddel 
til resultatet
• Der vil ofte være en point 
tæller på banerne. Foræl-
drene er velkomne til at 
tage opgaven, men HUSK I 
må kun tælle points. For U9 
er det ok at fortælle begge 
spillere, hvilke side de skal 
stå i, når de server og mod-
tager bolden, men tælleren 
er ikke dommer – det er 
børnene selv. 
• Der spilles til 21 points 
– bedst af 3 sæt. Hver bold 
giver points.
• Når kampen er færdig 
skal kampsedlen udfyldes 
og afl everes ved dommer-
bordet

Et par gode råd om
opførsel til stævner
Før kampen:
• Hilser man pænt på mod-
standeren
Under kampen:
• Er det ikke tilladt for spil-

leren at modtage råd og 
vejledning – kun i pauserne 
mellem sættene
• Tilskuerne opfører sig 
pænt ved blot at følge med 
i spillet uden tilråb
• Spilleren skal udvise 
selvbeherskelse (undlad at 
smide med ketsjeren, slå i 
gulvet eller komme med 
usportslige tilråb)
• Afl ever bolden pænt til 
modstanderen, når denne 
har vundet bolden
 
Efter kampen:
• Giver man hånden og 
takker for kampen, ligesom 
man samler brugte bolde 
sammen, og sidst men ikke 
mindst, afl everer resultatet 
til dommerbordet.

Når alt dette er skrevet så 
skal vi huske at opmuntre 
alle børnene – uanset resul-
tatet. Det vigtigste er at de 
tør deltage i et stort stævne, 
og første gang er man oftest 
med for at lære. Herudover 
må det godt blive en hygge-
lig oplevelse mellem børn/
forældre og kammeraterne.

Hvilke stævner
skal vi vælge?
I princippet er der ikke 
gode og dårlige stævner, 
men første gang kan det 
være mere overskueligt at 
vælge et lokalt stævne, hvor 
der ofte er andre spillere 
fra klubben. Der arrange-
res hvert år mange lokale 
stævner. 

BBC på Facebook
Husk at BBC har en profi l på Facebook, hvorpå vi 
informerer om forskellige aktiviteter og resultater for 
klubbens spillere.
For at fi nde vores Facebook-profi l, kan du søge på 
”Brande Badminton” på Facebook, hvorefter du kan 
lave en anmodning om venskab.
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HOLDSPONSOR:

Brande Badminton Club har 2 vandrepokaler, som én gang årligt er blevet tildelt en person i klubben (eller evt. fl ere i 
fællesskab). Disse pokaler tildeles enten ved at medlemmer er kommet med forslag til kandidater, eller ved at bestyrelsen 
har besluttet hvem der skal have æren.

BT Vandrepokal
Vandrepokalen, som i mange år har heddet ”BT Vandrepokal” (da den er blevet sponsoreret af Brande Trælast/Stark), 
eksisterer i 2 udgaver. Den første pokal blev startet i 1973, og var fyldt op med navne i 1994. Derefter kom vandrepokal 
nr. 2 på banen.
Vandrepokalen kan blive tildelt en person i klubben (eller fl ere i fællesskab), som har ydet en speciel stor indsats i og/
eller for klubben på andre områder.
BT Vandrepokalen har igennem årene været tildelt følgende personer:

BT Vandrepokaler

Tildelt sæson Navn
1973-1974 Else Lund
1974-1975 Henrik Borgaard
1975-1976 Niels Borgaard
1976-1977 Kim Petersen
1977-1978 Inger Madsen
1978-1979 Erik Hagensen
1979-1980 Henrik Borgaard
1980-1981 Jens Chr. Kjær
1981-1982 Inger Madsen
1982-1983 Erik Midtgaard
1983-1984 Frank Pedersen
1984-1985 Halvor Petersen
1985-1986 Jakob Midtgaard
1986-1987 Jørgen B. Hansen
1987-1988 Christine Laursen
1988-1989 Else Husum
1989-1990 Jørgen B. Hansen
1990-1991 Ricki B. Hansen
1991-1992 Ole Housted
1992-1993 Kamma Løth
1993-1994 Lillian og Aksel Rauff
1994-1995 Michael Møller
1995-1996 Jan Svendsen
1996-1997 Bent Møller
1997-1998 Jan Svendsen
1998-1999 Ingrid Jessen
1999-2000 Lene Holm
2000-2001 Hanne og Jørgen Boye
 Hanne Mette og Frank Pedersen
2001-2002 Inger Madsen
2002-2007 Ikke tildelt i perioden
2007-2008 Kenneth Raahauge
2008-2009 Jan Andersen
2009-2010 Philip Seerup
2010-2011 Pia Lorenzen

”BT Pokalen” 1, som blev 
tildelt fra 1973 til 1994. ”BT Pokalen” 2, som er blevet 

tildelt siden 1995.
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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-, shorts 
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-. 
Spillerne 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.

Vi har i BBC i lang tid haft 
et stort ønske om et nyt 
fugtskab til opbevaring 
af vores fjerbolde, men 
da et skab som opfylder 
klubbens behov, koster 
ca. kr. 25.000- er det en 
stor investering for en 
klub som BBC.

Vi besluttede i foråret 
at søge TUBORGFON-
DEN om et tilskud på 
kr. 25.400- til indkøb af 
et fugtskab. 

Den 31. maj 2011 modtog 
vi, til stor glæde for klub-

Nyt Fugtskab
til BBC fra 
TUBORGFONDEN

ben, et brev fra TUBORG-
FONDEN, om at de havde 
bevilliget os et beløb på 
kr. 25.400- til indkøb af 
skabet.

Vi er i klubben TUBORG-
FONDEN meget taknem-
lig for det bevilliget beløb, 
og ser frem til at få det nye 
skab i brug.

På www.tuborgfonden.
dk kan der læses meget 
mere om TUBORGFON-
DEN og hvilke formål mv. 
fonden støtter.
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Trænerstaben for ungdom 
består af gengangere fra 
sidste år samt 3 nye ansigter.

Vi håber, at såvel spillere 
som forældre vil tage godt i 
mod vores nye BBC trænere, 
som er:

- Viktor Næsted, som er 
vendt tilbage til klubben 
efter sit ophold på ung-
domsskole.
Viktor har i fl ere år været en 
aktiv ungdomsspiller i BBC, 
og vi er meget glade for, at 
have ham tilbage i klubben.

- Rene Taudal er også en 
tidligere BBC ungdomsspil-
ler, som de sidste par år har 
spillet i Herning Badminton 
Klub. Vi er i BBC taknem-
lig over igen at have Rene 
tilbage.

- Jacob Raahauge er som 
de øvrige tidligere BBC 
ungdomsspiller, og var 
som ungdomsspiller meget 
aktiv, hvilket da også resul-
terede i, at han spillede 
sig op i eliterækken, og 
dermed blandt de bedste i 
sin årgang. At Jacob nu er 
tilbage i BBC i trænerger-
ningen er vi overbevist om, 
bliver et stort plus for vores 
ungdomspillere.
Sammen med Lars Heide, 
Kasper Housted, Mathias 
Raahauge, JannikTaudal 
og Benjamin Heide er vi 
overbevist om, at vi i denne 
sæson har fået sammensat 
en stab af ihærdige og dyg-
tige trænere.

Ungdomstrænere i sæsonen 2011 / 2012

TRÆNINGSTIDER for Ungdomsspiller 
I 2011/2012. 

Sæsonen starter mandag d. 5. september 2011.06.04 

Årgang Hal Ugedag tidspunkt Trænernavn 
Bobler  A Onsdag 15.30-

16.30
Se når sæsonen er i gang, hvilke spillere og 
trænere

U9 A Mandag 18.00-
19.00

Lars Heide (3 baner) 

U11 A+C Tirsdag 15.30-
16.30

Kasper Housted & Benjamin Heide 

U13 A+C Tirsdag 16.30-
18.00

Mathias Raahauge, Rene Taudahl, Victor 
Næsted 

U15 + 
U17

A Onsdag 16.30-
18.00

Jannik Taudahl & Mathias Raahauge 

Talent A Mandag 16.30-
18.00

Jacob Raahauge & (Lars Heide) 

Talent B Onsdag 16.30-
18.00

Jacob Raahauge & (Lars Heide) 

SENIOR B Onsdag 21:00-
23:00

-

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

Tilmelding kan ske ved at sende en mail til kent@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 

Træningen starten mandag d. 5. september 2011. 
(se træningsplan andet sted i Fjerbolden) 

Der er mulighed for kun at tilmelde sig til FUNbadminton om fredagen, hvis man 
ikke ønsker at deltage i selve træningen. 

Ungdom: 

U9  (årgang 2003 eller senere)             Kr. 475- incl. Funbadminton

U11(årgang 2001/2002)           Kr. 475- incl. Funbadminton

U13 (årgang 1999/2000)        Kr. 525- incl. Funbadminton

U15 (årgang 1997/1998)        Kr. 575- incl. Funbadminton

U17 (årgang 1995/1996)        Kr. 625- incl. Funbadminton

U19 (årgang 1993/1994)        Kr. 675- incl. Funbadminton

Kun Funbadminton om fredagen 
(ingen træning)                 Kr. 325- 

Kontingenter for sæsonen 2011/2012
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Så skal der spilles
badminton igen!
Som sædvanligt vil alle 
motionister der har haft 
baner i sidste sæson auto-
matisk have forhåndsre-
serveret den samme tid til 
næste sæson, hvis disse 
tider er tildelt BBC. Check 
på klubbens hjemmeside 
(www.brandebadminton-
club.dk) under menupunk-
tet: ”Træning / Baneforde-
ling for motionister” om 
Jeres tid fra sidste år er til 
rådighed igen. 

Vi har i næste sæson tider i 
hallerne om mandagen og 
om onsdagen, samt i gym-
nastiksalene på forskellige 
tidspunkter.
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. 18/8-2011. Er 
betaling inden d. 18/8-2011 
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. 18/8-2011 efter først-
til-mølle princippet.

Betaling for 2011-2012 sæsonen for motionister:
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.
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@brandebadmin-
tonclub.dk, eller via tlf. 20 
75 73 23.

Med venlig hilsen
Motionistudvalget

Kontingent for sæsonen 2011-2012:
Kontingentet for næste sæson er som følger:

- I Brande Hallerne: kr. 600,- pr. person
- I skolernes gymnastiksale: kr. 1.300,- pr. bane.

Note til kontingent for Motionist på skolerne: 
Betaling for en bane skal ske som ét samlet beløb på kr. 1.300,-, og det er 
vigtigt at gøre opmærksom på at klubben skal oplyse navnene på alle spil-
lerne på banen. Kontingentet vil således være på kr. 1.300,- 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.
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Vi glæder os til at se Jer
til en ny og udfordrende sæson


