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Klubtøj for BBC
Så er det nye klubtøj for Brande Badminton Club klar til salg, og andetsteds i denne 
udgave af Fjerbolden kan kollektionen ses.
På hjemmesiden kan klubtøjet også ses i farver (se under menupunktet ”Diverse”).
Vi syntes selv at den udvalgte kollektion er frisk og stilfuld, og håber at klubbens 
medlemmer syntes det samme. Klubbens hovedsponsor trykkes på ryggen i sort eller 
hvid, afhængig af tøjets farve, og man kan (hvis det ønskes) mod en merpris af kr. 
30,- desuden få trykt individuel navn på tøjet. Dette kan godt anbefales, da man så 
ikke risikerer at tøjet forveksles – og så ser det jo også rigtig godt ud.
Klubtøjet kan som sædvanligt købes til favorable priser hos Sportmaster i Brande, 
hvor man også evt. kan komme ind for at se og prøve tøjet før bestilling. Man skal 
forvente en leveringstid på op til 14 dage, lidt afhængig af efterspørgslen. Derfor, hvis 
tøjet skal bruges til julegave, så sørg hellere for at bestille det hurtigst muligt.

BBC ønsker alle
sine klubmedlemmer
en rigtig glædelig jul
samt et godt nytår!
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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

Måned Dato Aktivitet (Ungdom) Aktivitet (Motionist/Senior 
Aug. 29 Indskrivning i Brande Hallen fra 18.00 til 

19.00 
Indskrivning i Brande Hallen fra 18.00 til 
19.00 

Sep. 1 Sæsonen starter Sæsonen starter 
Sep. 11 16.30 Informationsmøde U9-U11 

18.00 Informationsmøde U13-U15 
Begge møder i kursuslokalet i Brande 
Hallerne

Okt. Oplyses 
senere

Generalforsamling i BBC Generalforsamling i BBC 

Okt. 27 Ungdomsholdturnering - DGI  
Nov. 17-18 Brandtex Stævnet 2007  
Dec. 1 Ungdomsholdturnering – DGI  
Dec. 8-9 Kredsmesterskaber – DBF Midtjylland  
Feb. 2 Kommunemesterskaber i Brande 

Hallerne
Kommunemesterskaber i Brande 
Hallerne

Feb. Oplyses 
senere

Nordea Begynder Cup 2008 i Brande 
Hallerne

Mar. 31 Sæsonen slutter i hallerne Sæsonen slutter i hallerne 
Apr. 30  Sæsonen slutter på skolerne 

    
 Oplyses 

senere
Maraton Badminton  

 Oplyses 
senere

Badminton-disco  

Husk at holde øje med aktivitets-kalenderen jævnligt på www.brandebadmintonclub.dk, da der i 
løbet af sæsonen vil blive lavet ændringer på denne. 

Aktivitetskalender
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Dette er den første hele 
sæson som jeg har haft i 
Brande Badminton Club 
som formand. Jeg har dog 
set tilbage på beretningen 
fra sidste års generalfor-
samling, og disse kunne i 
store træk være ens eller 
gentages.
Vi har i bestyrelsen afholdt 
møde 1 gang pr. måned 
som arbejdsmøde. Det er 
en meget stærk bestyrelse 
vi har fået i klubben, og 
den er i denne sæson rig-
tigt begyndt at køre som en 
fælles arbejdsgruppe.
Jeg vil gerne starte med at 
takke hele bestyrelsen for et 
kanon godt samarbejde. 
- ”Den nye hal” hed det i 
sidste års beretning. Ja, det 
har stadigvæk desværre 
ikke givet flere timer til 
motionister, hvilket vi ellers 
godt kunne have brug for. 
- Årets Fiskeræs til Brande 
Markedet gav igen et til-
skud til klubben, og salget 
i år blev endnu bedre end 
tidligere. Der skal lyde en 
stor tak til dem som hjalp 
til med at sælge lodsedler, 
dette var i stor udstrækning 
unge, som jo nok også var 
de personer der har fået 
mest igen af klubben. 
- “Idræt For Sjov” som BBC 
er én af deltagerne i, er 
blevet en fast del, må vi vel 
sige. 
Herefter kort om de 3 afde-
linger i klubben: 
Senior-afdelingen, som vi 
har sparet på mod vores 
vilje, kom dog lidt i gang 
igen i år, da vi havde et serie 
3 hold med under DGI, med 
en 2. plads som resultat. At 
det ikke blev til en 1. plads 
skyldes kun at vi manglede 
at få spillet 3 kampe mod 
bl.a. de 2 bundhold, og 
holdet var kun 1 point fra 
1. pladsen. Og den placering 
kom i hus uden træning. 
Motionist-afdelingen kører 

Bestyrelsens beretning til  generalforsamlingen 
den 31/10-2007 (aflagt af Næstformanden på Formandens vegne):

meget fint, og vi har mange 
medlemmer som har deres 
egen bane en gang om ugen. 
Den eneste aktivitet der 
ellers har været i afdelingen 
har været Andespil til jul. 
Her blev det desværre til en 
sprunget akilleshæl for en 
af deltagerne, og vi håber 
det ikke afholder andre 
fra at komme igen i år. De 
skærpede kontingentregler 
har fyldt banerne bedre end 
tidligere, og lettet arbejdet 
for både banefordeler og 
kasserer. 
Ungdomsafdelingen  er 
stadigvæk den afdeling 
der bruges allermest tid og 
penge på.
Vi har stadigvæk ca. samme 
antal ungdoms-medlem-
mer, hvilket er meget 
flot, da sporten på 
landsplan har tilba-
gegang.
Badmintondisco blev 
igen afviklet i år, dog 
ikke uden problemer, 
da vores diskjockey 
ikke fik spillet nogle 
plader overhovedet, 
da hans anhænger fik 
stoppet det med en 
lang flænge i armen 
af diskjockeyen. Der 
blev dog hurtigt 
improviseret, så alt 
endte med at blive 
en rigtig god aften. 
B a d m i n t o n d i s c o 
blev i sidste sæson 
den eneste afholdte 
ungdomsaktivitet, 
da der som tidligere 
var Idræt For Sjov 1 
gang pr. md. 
DBF Midt jyl land 
afholdt igen i  år 
t a l e n t t r æ n i n g  i 
Brande. 
Resultat i den nye, 
eller rettere sagt, 
tilbagevendte hold-
turnering, blev det 
bedste i klubbens 
historie, da vi fik et 

Landsmesterskab i U13A 
herre-rækken. Tillykke til 
Alister, Rene, Benjamin og 
Mattias. 
Vi fik i år igen en Elite spil-
ler i Alister McEwen, samt 
et par tvillinger, Frederik 
og Rasmus Lauritsen, i den 
bedste række i U11. Det 
lover godt for fremtiden.
Stævner blev der igen i år 
afholdt 3 af:
- Kredsmesterskaber, som 
vi afviklede for DBF-Midt-
jylland som en del af vort 
60 års Jubilæum. Med så 
stor tilfredshed at det igen 
i denne sæson bliver i 
Brande, at der spilles de 
afgørende finaler.
- Vort eget Brandtex Stævne 
er nok kommet i klemme 

mellem holdturneringen og 
DGI Landsdelmesterskaber. 
Der var mildt sagt kaos om 
lørdagen til opstart, som 
dog blev rettet op hen over 
weekenden.
- Nordea Begynderstævnet 
blev som sædvanlig et rigtigt 
godt stævne for opstarterne. 
Til alle stævner var der 
mange hjælpere, som alle 
skal have en stor tak. 
At klubben i år blev 60 år 
blev også markeret med en 
meget udvidet Fjerbold. 
Til slut vil jeg gerne give en 
stor tak til alle vore sponso-
rer, som er med til at vi kan 
glæde os til fremlæggelsen af 
årets regnskab. 

På Bestyrelsens vegne
Lars Heide, Formand
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HOLDSPONSORER:
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Næstformanden Jens Peder-
sen bød velkommen til årets 
Generalforsamling.
   
1) Valg af dirigent: 
Kenneth Raahauge blev 
valgt.Dirigenten kunne kon-
statere at Generalforsam-
lingen var korrekt varslet 
iht. vedtægterne, hvorefter 
ordet blev givet videre til 
Næstformanden for Besty-
relsens beretning.
   
2) Bestyrelsens beretning:
Bestyrelsens beretning 
til generalforsamlingen 
2006/2007 (aflagt af næstfor-
manden da formanden var 
fraværende p.g.a. sygdom) 
blev godkendt. Beretningen 
forefindes nedenfor.
   
3) Fremlæggelse af regn-
skab:
Regnskabet blev fremlagt af 

Referat af generalforsamling 
i Brande Badminton Club d. 31/10-2007

kassereren Kurt Sørensen, 
og dette blev godkendt.
Regnskabet viste et over-
skud på kr. 39.111,26.Der 
var følgende bemærknin-
ger: 1. Budgettet 2007/08 
manglede, og det blev aftalt, 
at det skal være klar til 
førstkommende bestyrelses-
møde.2. Alle omkostninger 
vedr. Fjerbolden skal frem-
over under udgifter på eget 
konto.
   
4) Behandling af indkomne 
forslag:
 Til generalforsamlingens 
Pkt. 4 (Behandling af ind-
komne forslag) foreslog 
bestyrelsen en vedtægts-
ændring, hvorved §1 vil få 
følgende ordlyd: ” Forenin-
gens navn er Brande Bad-
minton Club med hjemsted 
i Ikast-Brande Kommune, 
Region Midtjylland. Forkor-

tet BBC.” Dette blev enstem-
migt vedtaget.Ingen øvrige 
forslag var modtaget.
   
5) Fremtidig aktivitet:
Der blev diskuteret mulige 
fremtidige aktiviteter, men 
der var enighed om at der 
umiddelbart var et højt nok 
aktivitets-niveau. Besty-
relsen har desuden heller 
ikke modtaget forslag fra 
medlemmerne, men opfor-
drer klubbens medlemmer 
til at komme med nye idéer 
og tiltag.
   
6) Valg i henhold til ved-
tægter:
Bestyrelsesmedlemmer:
På valg til bestyrelsen var: 
Lars Heide og Kenneth 
Raahauge.
Lars Heide og Kenneth 
Raahauge blev begge gen-
valgt. 

Brande Badminton Club har 
i mange år haft en vandre-
pokal, som én gang årligt 
er blevet tildelt en person 
i klubben (eller evt. flere i 
fællesskab). 
BT Vandrepokalen, eller 
“Brande Trælast Vandre-
pokalen” (da den er blevet 
sponsoreret af Stark - Brande 
Trælast), eksisterer i 2 udga-
ver. 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 

Bestyrelsessuppleanter:
Lea Bach og Else Lund blev 
genvalgt. 
Revisorer:
Frank Petersen og Jørgen 
Boye blev begge genvalgt. 
Revisorsuppleant: 
Mikael Lund
   
7) Fri debat:
Der blev snakket løst om 
foreningens aktiviteter.
Dirigenten takkede herefter 
for god ro og orden, hvor-
efter generalforsamlingen 
blev hævet.
   
Efterfølgende har bestyrel-
sens konstitueret sig som 
følger:
Formand:  Lars Heide, 
Næstformand: Jens Peder-
sen, Kasserer: Kurt Søren-
sen, Best. medl.: Kenneth 
Raahauge, Best. medl.: Jan 
Andersen

BT vandrepokalen
(eller flere i fællesskab), som 
har opnået specielt gode 
resultater på banen, eller 
som har ydet en speciel stor 
indsats i og for klubben på 
andre områder. På klubbens 
hjemmeside kan man se 
hvilke personer der igen-
nem tiden har fået tildelt 
vandrepokalen, og der kan 
også ses billeder af de to 
pokaler.
Vandrepokalen har lagt i 
hvile siden 2002, hvor den 
blev givet til Inger Madsen. 
I år er denne tradition dog 
taget op igen.

Årets modtager af BT´s 
Vandrepokal: Kenneth 
Raahauge
På årets generalforsamling 
d. 31. oktober 2007, kunne 
næstformanden overrække 
vandrepokalen til Kenneth 
Raahauge.
Kenneth har været formand 
for Brande Badminton Club 
i perioden 2001-2006, og er 
stadigvæk meget engageret 
i klubbens bestyrelse. Igen-
nem alle årene har Kenneth 
lagt et stort og prisværdigt 
arbejde i klubben, og har 
i nogle vanskelige år for 
klubben været en fast driv-
kraft for at holde klubben på 
ret kurs. Årets vandrepokal 

tildeles derfor Kenneth for 
en lang og tro tjeneste i 
klubben.
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Dørslundvej 37 B
7330 Brande
Tlf. 97 18 06 16

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

Traditionen tro blev der i 
weekenden i uge 46 afholdt 
badmintonstævne i Brande 
hallerne.
Stævnet er opdelt således, 
at U13 og U15 spiller lørdag 
og U11, U17 og U19 spiller 
søndag. Det gav i år ca. 450 
kampe fordelt over begge 
dage. Gældende for begge 
dage var, at stævnet blev 
afviklet planmæssigt og 
uden forsinkelser. 
Igen i år blev der spillet 
mange spændende kampe, 
som gav nerver både på og 
uden for banen. 

Brande Stævnet 2007
For Brande Badminton Club 
var stævnet en stor ople-
velse for de ca. 40 egne 
spillere der havde tilmeldt 
sig. Over halvdelen af disse 
spillere fik placeringer i top 
3. Ud over dette opnåede 
enkelte spillere, at de fik 
point nok til at rykke en 
række op, TILLYKKE.
Husk, at resultater og bil-
leder kan ses på www.bran-
debadmintonclub.dk.
Stævneledelsen vil endnu 
engang takke alle de frivil-
lige, der var med til at få 
stævnet afviklet.

Vi har i denne sæson et 
hold med under DBF i U15. 
Holdet startede med at tage 
til Horsens for at spille første 
runde mod Højbjerg og Vest 
Salling 1. Første kamp mod 
Højbjerg var det så som så 
med modstand, en 6-0 sejr til 
BBC kom hurtigt i hus. Her-
efter stod der en meget svær 
kamp mod Vest Salling som 
også viste sig at være for stor 
en mundfuld. Det blev til en 
flot indsats af Rene Taudahl 
og Aleksander Heide i første 
double, som længe så ud til 
en sejr. 2 double med Victor 
Nested og Morten Rahbek 
kæmpede det bedste de 

U 15 herre DBF
kunne men vi var bagud 
2-0 efter første runde. De 3 
singler blev tabt, men ikke 
uden stor modstand, kun 
Rene vandt sin kamp og 
dermed tabte holdet 5-1.
2. runde blev det kun til en 
kamp som var lokalopgør 
mod kommunens største by 
Ikast,  som blev sendt hjem 
med et 6-0 nederlag.
Vores fidus-lam er hos Rene 
for stor fairplay i sidste 
kamp mod Ikast. Han fik 
den af Morten som i første 
runde i Horsens fightede 
nærmest over evne.
Se  hold  s t i l l ingen på 
Infosport.



6

Badminton disko blev afholdt 
fredag den 9. november. Lone 
sørgede for lækker pommes-
frites mix til de 40 friske spil-
lere, som var mødt op. Med 
Aleksander Heide som DJ, god 
musik og 2 haller til rådighed, 
kunne det kun blive en vel-
lykket aften. Der blev spillet 
badminton, fodbold, danset 
limbo og sunget karaoke 
for fuld udblæsning. Flere 
forældre hyggede sig med 
børnene i løbet af aftenen. 

Tak for god opbakning 

Badminton
Disko 

Årets første runde i hold-
kamp for U 13 blev afholdt 
søndag den 4. november i 
Skjern.
Holdet består i år af Fre-
derik Lauritsen, Rasmus 
Lauritsen, Benjamin Heide, 
Mathias Raahauge og Kevin 
Pedersen. Holdet til første 
runde bestod af de 4 først- 
nævnte spillere.
I den første kamp mod 
Team Silkeborg var der 
på forhånd lagt op til en 
spændende kamp. Der blev 
startet med de 2 doubler. 
Efter 2 meget tætte og lige 
kampe, hvor især 2 doublen 
med Benjamin og Mathias 
nok burde have vundet, var 
vi bagud 2-0. Derfor blev 

Holdkamp for U 13 Drenge
det de 4 singler, der ville 
give svaret på om vi skulle 
have point. 
Både 1. singlen Frederik 
og 2. singlen Rasmus var 
kommet på nogle svære 
opgaver. Som 1. års skulle 
de begge møde spillere, 
der var 2. års og tillige spil-
lede Silkeborgs 1. single i 
Eliterækken. Så efter de 2 
singler, som BBC desværre 
tabte, var vi bagud 4-0 og 
kunne ikke mere vinde 
holdkampen. Det skal dog 
nævnes, at begge spillere 
kæmpede godt. 
De sidste 2 singler med Ben-
jamin og Mathias blev begge 
vundet i 2 sæt. Derfor blev 
resultatet et nederlag på 4-

2. Vi skal dog møde Team 
Silkeborg 3 gange mere og 
med lidt mere held i de 
afgørende bolde kan BBC 
måske trække sejren hjem. 
Det har spillerne også lovet 
deres holdleder.
Den næste kamp var mod 
Holstebro. Der blev ikke 
den store spænding i denne 
kamp som BBC vandt meget 
sikkert 6-0. Der var i ingen 
af kampene spænding om 
udfaldet, dertil var trup-
pen fra Holstebro ikke god 
nok.
Alt i alt en god start på tur-
neringen, som stadigvæk 
mangler 5 runder.

Stævne- 
tilmelding

Tilmelding til åbne stæv-
ner, ja de stævner som 
kører under DGI/DBF 
klassifikation, har vi i 
denne sæson fået Jette 
Pedersen til at tage sig 
af. Træfstævner vil Jan 
Andersen tage sig af.
Det har ikke ændret så 
meget på måden som 
det tidligere har foregået 
på. Det betyder dog at 
man ikke kan tilmelde 
i hallen ved trænere. 
Tilmeldingen skal ske 
over www.brandebad-
mintonclub.dk under 
Stævne. Her finder du 
en tilmeldingsformular 
som bliver videre sendt 
til stævneansvarlig.
For ikke at være i tvivl 
om man er tilmeldt, 
vil der altid komme 
en bekræftelse tilbage 
inden for et par dage og 
senest dagen før sidste 
tilmelding.
Det er derfor vigtigt 
at udfylde formularen 
med mailadresse.
Det er også vigtigt selv 
at tjekke om der kommer 
en bekræftelse tilbage.
Der er altid mulighed 
for at kontakte Jette, 
men vent venligst til det 
har været muligt at regi-
strere din tilmelding.
Der har vist sig proble-
mer i starten med enten 
at få afsendt tilmeldin-
gen eller at modtage.
Vi vil derfor gerne at I 
altid efter at have set 
bekræftelsen husker af 
lukke det billede der 
kommer frem, i stedet 
for at bruge tilbage- 
pilen.
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Ungdomsafdelingen i BBC 
har oplevet en flot netto 
tilgang af nye medlemmer. 
Med en tilgang på ca. 22% 
i forhold til sidste år er der 
nu små 90 ungdomspillere. 
Dette er meget positiv ikke 
mindst når man tager i 
betragtning, at badminton 
sporten på landsplan har 
tilbagegang (lig en del andre 
sportsgrene).
Vi har heldigvis også fået 
nogle flere piger mellem de 
nye medlemmer, og senere 
i sæsonen vil BBC, sammen 
med nogle andre klubber, 
lave en specifik pige arran-
gement.
Den store tilgang har sat 
vores ressourcer lidt under 
pres. Specielt vores to hold 
der træner om tirsdagen i 
hal A & C, er de 11 baner vi 
ialt har tilrådighed hurtig 
fyldt op.
Pia Madsens hold (godt 
hjulpet af Rene Taudal, 
Pia Lorenzen og Jeanette 
Andersen) for U9 & U11 
har p.t. ca. 36 spillere og 
det samme er tilfældet for 
James Booths hold (godt 
hjulpet af Jannik Taudal) for 
U13 & U15. De mange spil-

BBC Ungdom 2007
lere betyder, at det er svært 
at få spillet singel kampe. 
Mandag og onsdags holdet, 
der bliver trænet af hen-
holdsvis Kasper Housted 
og Kristoffer Moesgaard 
har p.t. 16 spillere, hvilket 
er passende.
Den store tilgang af nye spil-
lere betyder, at vi for første 
gang i BBCs historie over-
vejer, at lukke for tilgang af 
nye medlemmer. Dette skyl-
des primært to forhold. For 
det første er hallerne booket 
op således vi ikke kan få 
flere baner i træningstiden 
(der kan trods alt max. være 
4 spiller pr. bane) og for det 
andet vil det også kræve 
flere trænere og medhjæl-
pere for at sikre en fornuftig 
gennemførsel af træningen, 
og her kniber det desværre 
med frivillige.
Spillernes aktivitetsniveau 
er højt, både i forhold til 
holdturneringer og stævner. 
Vi har 3 hold der spiller i 
DBFs holdturnering og 8 
hold der spiller i DGIs hold-
turnering. Derudover er 
spillerne gode til at deltage 
i stævner, ikke mindst vores 
egen. I det netop afholdte 

BRANDE STÆVNET 2007 
var BBC repræsenteret 
med 40 af vores egne spil-
lere og til det kommende 
træfstævne i Sunds den 8. 
december deltager 28 spil-
lere fra BBC, hvilket gør 
BBC til en af de større klub-
ber der deltager.
Afslutningsvis vil jeg gerne 
opfordre forældrene til de 
nye spillere om, at huske, 
at tilbyde deres hjælp til de 
forskellige aktiviteter der 
afholdes i BBC. Vi har hel-
digvis mange der tilbyder 

sin hjælp, men vi vil gerne 
kunne dele det ud over 
endnu flere. Så kontakt os 
endelig, selv 2-3 timers 
hjælp i løbet af en sæson 
er en stor hjælp. Du kan 
tilbyde din hjælp ved at 
skive en besked til ungdom
@brandebadmintonclub.dk. 
HUSK det er langt sjovere, 
at ”mange gør lidt, end få 
gør meget!”

BADMINTON hilsen
Jan Andersen
BBC ungdom

SPILLETIDER i forbindelse 
med jul og nytår
For de spillere der gerne vil røre sig i juleferien er der 
åbent i hallen på nedenstående tidspunkter. BBC sørger 
for der er opsyn med børnene, men ellers er der tale om 
frit spil.

Fredag d, 21. december 2007:
 kl. 15:00 - 18:00 (FUNbadminton)
Fredag d. 28. december 2007:
 kl. 15:00 - 18:00 (FUNbadminton)
Tirsdag d. 1. januar 2007:
 kl. 15:30 - 16:30 (for U9 og U11)
 kl. 16:30 - 18:00 (for U13 og U15)
Onsdag d. 2. januar 2007:
 kl. 16:30 - 18:00 (for talent)

BBC ungdomstrænerteam
Pia Lorenzen

Pia Madsen

Rene Taudal

James Booth Jannick Taudal

Kristoffer
Moesgaard

Jeanette 
Andersen



Tlf. 75 77 13 77

Dørslundvej 37 B
7330 Brande
Tlf. 97 18 06 16

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

Årets julespil
finder sted onsdag den 5. december

fra kl. 19.00 i Hal A
Traditionen tro spilles der med x-makker i en double turnering og 
selvfølgelig med gevinster til de vindende par. Når turneringen er 
spillet færdig mødes vi i cafeteriet til glögg og æbleskiver. Prisen er 
i år kr. 40,00 som betales på dagen. Tilmelding skal ske på klubbens 
opslagstavle i hallen.
Bemærk: Ovennævnte betyder også at der den pågældende aften ikke kan spilles motions-
badmintoni hal A fra kl. 19.00.

 Med venlig hilsenMotionsudvalget i BBC


