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Hovedsponsor for BBC 

Kontakter 

i BBC 

Brande Badminton Club 

Ole Bendixvej 1 

7330 Brande 

Formand: 

Kenneth Raahauge 

97 18 10 56 

Næstformand: 

Lise Nørholm Friis 

28 78 64 04 

Kasserer: 

Kurt Sørensen 

21 99 66 58 

Banefordeling: 

Jens Pedersen 

97 18 14 05 

Brande Hallerne: 

97 18 08 78 

 

Tak �l alle sponsorer 

Jeres stø�e �l klubbens arbejde er yderst vig�gt , og �l glæde for alle i klubben. 

Med håb om et fortsat godt samarbejde, endnu en stor tak for hjælpen. 

BBC på Facebook 

 

 

 

 

Husk at blive venner med BBC på Facebook. 

Søg på ”Brande Badminton” for at finde os. 

Foruden at give informationer på hjemmesiden, 

vil vi ligeledes i løbet af sæsonen gøre op-

mærksom på aktiviteter og nyt fra klubben via 

vores Facebook profil. 

Hjørnebageriet 
Herningvej 8, 7330 Brande 

Så er vi igen klar til en sæson i Brande Badminton Club. 

I denne udgave af Fjerbolden kan I se de fleste informationer for sæsonstart for motionister, ungdom 

og senior.  

På klubbens hjemmeside (www.brandebadmintonclub.dk) vil der findes yderligere informationer, der 

løbende opdateres gennem hele sæsonen. 

For sæsonen 2013/2014 vil klubben igen holde fokus på arbejdet med klubbens ungdom gennem træ-

ning og uddannelse af klubbens trænere. Samtidig vil vi i år satse mere på at få etableret en større se-

nior afdeling, hvilket har betydet at BBC i denne sæson stiller med et turneringshold under DBF Midtjyl-

land.  

Velkommen til sæsonen 2013/2014, som vi håber vil byde på mange gode oplevelser for ungdomsspil-

lerne, senior og motionister, samt alle de øvrige personer der hjælper i klubbens foreningsarbejde. 

Vi mødes i Brande Hallerne  

Badminton sæsonen starter: 

Mandag d. 2. september 2013 

Ungdoms Spiller Udvalg (USU)  

USU består af (øverst fra venstre): Charlo�e Warrer, Ulla Kunnerup 

Jensen, Pia Lorenzen, Elsebeth Grarup, Lena Riisgaard. 

Nederst fra venstre: Henrik Warrer, Henrik Christensen, Søren Grarup.

Alle Motionister: 

HUSK at sidste frist for betaling af kontingent er 

d. 22/8-2013, hvis I vil beholde Jeres tid fra  

sidste sæson. 

Se mere på næste side. 

Nyt klubtøj for BBC 

Vi er ved at få lavet nyt klubtøj. Det er nogle år siden at klubben udvalgte det 

sidste design, og der er sket lidt med badminton-moden siden. 

Se på klubbens hjemmeside (www.brandebadmintonclub.dk) hvordan det ser ud, 

hvor det kan købes, og hvad det koster. 

Ved køb af klubtøj vil der blive påtrykt BBC logo på bryst og sponsor på ryg. 

Husk tilmelding til Ungdomstræning. 

Se mere info på side 3 



2 3 

Betaling for 2013-2014 sæsonen for motionister: 

Så er det snart tid til badminton igen! 

Som sædvanligt vil alle motionister der har haft baner i sidste sæson automatisk have forhåndsreser-
veret denne samme tid til næste sæson, hvis disse tider er tildelt BBC. Check på klubbens hjemme-
side (www.brandebadmintonclub.dk) under menupunktet: ”Træning / Banefordeling 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 gymnastiksalene på for-
skellige tidspunkter. 

På hjemmesiden kan således ses om ens tid er ”Foreløbigt reserveret” (gul farvemarkering), ”Ikke til 
rådighed” (rød farvemarkering), samt evt. hvilke tider der er ledige uden forhåndsreservering til næ-
ste sæson (grøn farvemarkering). 

For at holde en forhåndsreservering, kræver det at ALLE spillere på en bane har betalt årets kontin-
gent SENEST d. 22/8-2013. Er betaling inden d. 22/8-2013 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 
spillere, kan et hold på 4 spillere ”skubbe” de 2 spillere ud af banen i perioden op til og med d. 22/8-
2013 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 hjemmesiden, for at se om der er andre baner der er ledige,- og derfor er 
til salg. 
 

Kontingent for sæsonen 2013-2014: 

• I Brande Hallerne: kr. 650,- pr. person 
- I skolernes gymnastiksale: kr. 1.500,- pr. bane. 
 

Note til kontingent for Motionist på skolerne:  
Betaling for en bane skal ske som ét samlet beløb på kr. 1.500,-, og det er vigtigt at gøre opmærk-
som på at klubben skal oplyses navnene på alle spillerne på banen. Kontingentet vil således være på 
kr. 1.500,- 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 KUN kan betales via bankoverførsel. 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 bankoverførsel! 
 

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 

Kontingent for Ungdom: 

U 9 (årgang 2005 eller senere):  Kr. 525,- incl. FUNbadminton 

U 11 (årgang 2003/2004):  Kr. 525,- incl. FUNbadminton 

U 13 (årgang 2001/2002):  Kr. 575,- incl. FUNbadminton 

U 15 (årgang 1999/2000):  Kr. 625,- incl. FUNbadminton 

U 17 (årgang 1997/1998):  Kr. 675,- incl. FUNbadminton 

U 19 (årgang 1995/1996):  Kr. 725,- incl. FUNbadminton 

Alle årgange:   

Kun FUNbadminton om fredagen: Kr. 400,- (ingen træning) 

TRÆNINGSTIDER for Ungdomsspillere i sæson 2013/14 

Første træningsdag bliver �rsdag den 3. september 2013, hvor sæsonen starter.  

Der er ikke træning i uge 42, 52 og uge 1 i 2014. Sæsonen går �l og med marts 2013. 

 

OBS! Alle spillere SKAL være �lmeldt inden fremmøde �l træning. 

Tilmelding kan ske ved at sende en mail �l: ungdom@brandebadmintonclub.dk med angivelse af navn, fødselsdato, adresse, mailadresse 

og telefon nr. 

Da vi i BBC går over �l et nyt betalings system, vil kon�ngentet for Ungdom blive opkrævet i september fra de �lmeldte spillere. 

Nærmere instruks vedr. betaling, returneres �l jeres mail.  

Årgang Hal Ugedag Tidspunkt Trænere 

Bobler (starter senere på sæsonen) A Mandag 15.30—16.30 Lars Heide, Mathias Jepsen 

U9 + U11 A + C Tirsdag 15.00—16.00 
Lars Heide, Jeppe Friis, Mar�ne Riisgaard, 

(Rene Taudal) 

U9 + U11 A + B Onsdag 15.00—16.00 
Lars Heide, Jeppe Friis, Mar�ne Riisgaard, 

(Viktor Næsted) 

U13 A + C Tirsdag 16.00—17.00 
Lars Heide, Mathias Jepsen, Emma Grarup, 

(Rene Taudal) 

U13 A + B Onsdag 16.00—17.00 
Lars Heide, Mathias Jepsen, Emma Grarup, 

Jannik Taudal 

U15 + U17 C Tirsdag 17.00—18.00 Jacob Raahauge, Viktor Næsted 

U15 + U17 B Onsdag 17.00—18.00 Jannik Taudal 

Talent A Mandag 16.30—18.00 Mathias Raahauge 

Talent A Tirsdag 17.00—18.00 Mathias Raahauge, Lars Heide 

Talent A Onsdag 17.00—18.00 Lars Heide, Viktor Næsted 

FUN (alle årgange) A Fredag 15.00 - 18.00 Ingen træner. Kun opsyn 

Tilmelding til træning for Ungdom: 

Så starter endnu en spændende badminton-sæson, og vi glæder os alle til at komme i gang.  

I år kan vi tilbyde træning iht. nedenstående skema.   

Sidste sæson fik vi en flot opbakning fra forældre med hjælp til diverse opgaver - tak for det!  Og igen i år 

kan vi godt bruge flere personer til nogle små-opgaver. Derfor, sig endelig til, hvis du vil hjælpe dit barn 

til en bedre sportsoplevelse i BBC. Send evt. en e-mail til ungdom@brandebadmintonclub.dk om dette. 

Sidste sæson havde BBC Ungdom mange spændende aktiviteter, og spillerne havde mange gode ople-

velser og flotte resultater ved stævner. Igen i år vil ungdomsudvalget (USU) lave en masse aktiviteter for 

klubbens unge medlemmer, og forsøge at udvikle spillerne på bedste måde. Vi har i klubben besluttet at 

gøre ekstra ud af uddannelsen af vore trænere i år, samt desuden få professionelle trænere på besøg 

for at give inspiration. 

Endnu en gang vel mødt til sæson 2013/2014. 


