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U13 Hold BBC
Brande Badminton Club deltager i denne sæson i DBFs 
U13B holdturnering.
Holdet har spillet 2 runder og er nu på en delt førsteplads 
sammen med Kolding BK.
BBC-holdet har følgende sejre:
Brande - Videbæk: 7-1 & 8-0
Brande - Bramming: 6-2 & 5-3
Brande - Kolding: 6-2
BBC-holdet måtte dog også indkassere et nederlag i første 
runde: Brande - Kolding: 1-7.

Bagerst fra venstre ses Mathias Jepsen, Alex Christophersen, Jeppe Friis og Patrick Lagoni 
Forrest fra venstre er det Line Olesen og Caroline Andersen

BBC ønsker alle en glædelig
jul og et godt nytår
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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
96 42 01 06 

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 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
17. dec.  Juleafslutning for ungdom
  fra 15.00-18.00 i hal A
31. marts Sæsonen slutter i hallen
30. april Sæsonen slutter på skolerne

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...

Så er endnu en badminton-
sæson godt i gang. I okto-
ber blev der afholdt gene-
ralforsamling (se omtale 
andets sted i bladet) og i 
den forbindelse blev der 
ændret lidt i bestyrelsens 
sammensætning. Lars Heide 
valgte efter mange års virke 

i bestyrelsen, at trække sig, 
hvilket betød, at jeg – på 
trods af udmelding om, at 
jeg ville tage en pause fra 
BBCs bestyrelse efter 4 år 
som formand for ungdoms-
afdelingen – accepterede at 
modtage genvalg. Det var 
ikke lysten til bestyrelses-

arbejdet der manglede, men 
mere tiden.  Vi har nu fået 
sammensat en kanon besty-
relse af gode og kompetente 
folk, fordelt på følgende 
poster:
Formand, Jan Andersen 
(samarbejde med DGI, DBF 
og hallen samt ad hoc opga-
ver)
Næstformand, Lise Friis 
(stævnetilmeldinger, refe-
rent m.m.)
Formand Ungdomsafdelin-
gen, Kent Jepsen (alt vedr. 
ungdomsspillerne)
Kasserer, Kurt Sørensen 
(økonomi, medlemsliste)
Bestyrelsesmedlem, Jens 
Pedersen (motionister, 
hjemmeside)
Tak til Lise, Kurt og Jens 
for deres fortsatte virke i 
BBCs bestyrelse, og et stort 
velkommen til Kent Jepsen 
i bestyrelsen. Der skal også 
lyde et meget stort TAK til 

Forord ved formanden
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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 nederlag, 
hvilket alle badmintonspil-
lere 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 dom-
meren. Der er lærerigt, men 
kan også være lidt hårdt. 
HUSK en tilmelding er bin-
dende, da der laves kamp-
program 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.
• 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.
• Sørg for lidt opvarmning 
til børnene. Nogle gange 
er der mulighed for at slå 

Badmintonstævner
Kort orientering omkring stævner – til ”første-
gangs forældre”

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 til-
ladt for spilleren 
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 opmun-
tre alle børnene – uanset 
resultatet. 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 hyggelig 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. 

Kent Jepsen

Lars Heide for hans indsats 
i BBCs bestyrelse. Lars har 
gennem mange år gjort 
et kæmpe stykke arbejde 
for Brandes unge menne-
sker primært i BBC, men 
også i mange andre sam-
menhænge har Lars været 
medarrangør. Inden for 
badminton er Lars’ kom-
petence både respekteret 
og værdi sat af de faglige 
organisationer DBF & DGI 
badminton samt mange 
omkringliggende klubber.
Ligeledes en stor tak til 
de forældre som tager sig 
af forskellige udvalg og 
delopgaver, således vi I 
fællesskab kan giver børn, 
unge og voksne en god 
badminton oplevelse.
DBF & DGI Badminton har i 
år fået færdigudviklet et nyt 
internetbaseret værktøj som 
stilles til rådighed for alle 
klubber og medlemmer til 
bl.a. stævnetilmeldinger. Vi 
i bestyrelsen er ved at få en 
god indsigt i denne løsning, 
og er ved at vurdere, hvilke 
områder den kan støtte 
vores arbejde i BBC. Jeg kan 
kun opfordre Jer alle til at gå 
ind på BadmintonPeople.dk 
og oprette en profi l.
Jeg ønsker alle en rigtig god 
sæson, og snarlig en god jul 
og et godt nytår.

BADMINTONhilsen
Jan Andersen
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HOLDSPONSORER:

Tlf. 75 77 13 77

Fra starten af den nye bad-
mintonsæson 2010/2011 
har Dansk Badminton For-
bund (DBF) besluttet, at 
alle tilmeldinger til de åbne 
stævner skal ske via et nyt 
on-line tilmeldingssystem 
som kaldes ”Badminton-
people”. 
Formålet med ”Badminton-
people” er, at det skal gøre 
livet nemmere for de danske 
klubledere, og skabe tilbud 
for det enkelte medlem, 
samt aktivere det enkelte 
medlem.
Vi skal derfor alle til at 
vænne os til det nye til-
meldingssystem, og mange 
af vores aktive spiller / 
forældre er allerede godt i 
gang, men der er desværre 
også spiller / forældre som 
endnu ikke er kommet i 
gang.
Det er en skam, da der er 
tale om et godt system, 
hvor man b. la. på en nem 
og overskuelig måde hur-
tigt kan få overblik over 
alle stævner, der afholdes i 
samarbejde med både DGI 
og DBF over hele landet, og 
da det samtidig er nemt at 
tilmelde sig og betale ind-
skud til stævnerne (indskud 
betales med dankort), skal 
vi forvente, at ”Badmin-
tonpeople” er kommet for 
at blive.

For at gøre det nemt for alle, 
kan man på www.badmin-
tonpeople.dk hente hjælp til 
tilmelding mv., både i form 
af en udførlig vejledning 
samt en PowerPoint-Præ-
sentation, som skulle gøre 

Tilmeldinger til stævner –
hvordan kommer jeg i gang?

Holdbilleder

det muligt for alle at benytte 
det nye system.
Vi vil i BBC opfordre alle 
spiller / forældre til at gå 
ind på www.badminton-
people.dk og tilmelde sig 
og oprette sin profi l. 
For at gøre dette, vælg 
”Spiller, kom i gang” ude 
til venstre på hjemmesiden 
www.badmintonpeople.
dk.
Herefter modtager du et 
aktiveringslink. Klikker 
du på aktiveringslinket 
bliver du sendt videre til 
oprettelse af profi l, hvor du 
indtaster dine oplysninger 
mv.
Du er nu tilmeldt og din 
profi l er oprettet.
Du skal desuden have en 
spiller-licens for at kunne 
tilmelde dig til stævner. 
Brande Badminton Club 
betaler denne spiller-licens 
for klubbens spillere som 
ønsker at deltage i stævner. 
Hvis du, når du opret-
ter en profi l som ovenfor 
beskrevet, får oplyst at du 
ikke har en spiller-licens, 
så kontakt venligst Lise 
eller Kurt (se nedenfor), 
som så vil sørge for at din 
spiller-licens bliver betalt. 
Hvis du rykker op fra D 
til C-rækken, skal du kon-
takte Kurt, så klubben kan 
betale din spillerlicens 
(D-række spillere skal ikke 
betale spillerlicens).
Hvis du har problemer 
med at oprette dig i ”bad-
mintonpeople” eller med 
at tilmelde dig til stævner, 
så er du velkommen til at 
kontakte enten Lise (lise@

brandebadmintonclub.dk 
/ tlf. 97 18 32 04) eller Kurt 
(kurt@brandebadminton-
club.dk / tlf. 96 42 01 06).
Vi håber i BBC, at såvel 
spiller som forældre vil 
tage godt imod det nye til-
meldingssystem og bruge 
lidt tid på at oprette sig og 
sætte sig ind i systemet, når 

man først er i gang, er det 
som nævnt et godt og over-
skueligt system at arbejde 
med, og det skulle på sigt 
helst resultere i, at vores 
spiller fra BBC kommer 
ud at spille en masse gode 
stævner i såvel denne sæson 
som fremover.

Kent Jepsen

Træner U9: Mathias Raahauge & Benjamin Heide

Træner U11: Kasper Housted, Mathias Raahauge & Benjamin Heide

Træner U15+U17: Janik Taudahl & Kasper Olesen
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Turen derned
Det har været en god 
oplevelse indtil videre, 
og man lærer at tingene  
ikke fungere ens i de to 
lande. Turen startede fra 
Kastrup lufthavn tirsdag 
den 27 /7 kl. 17 med et 
2 timers stop i Istanbul, 
derfra videre til Bangkok 
non stop. Ankomst lokal 
tid 13.00 onsdag den 28 /7. 
Thailand er 5 timer foran 
os. Det er lidt at et chok at 
komme fra Danmark hvor 
alt at pænt ordnet og der 
er styr på tingene, og så 
komme herned, hvor det 
bedst kan beskrives med et 
ord:  KAOS.
Idéen til turen
Det begyndte egentlig med, 
at min gamle doublemak-
ker, Jacob Kaldau, havde 
bestemt, at han ville et helt 
eller halvt år til Thailand 
for at træne badminton. 
Og til et stævne i Januar 
i år spurgte Ida, (Jacobs 
mor) min mor om ikke jeg 
ville med. Efter lidt snak-
ken frem og tilbage, blev 
vi enige om, at det ville 
blive en god oplevelse. Dels 
af den grund, at jeg ikke 
skulle i 10. klasse efter endt 
efterskoleophold, og måske 
lidt for umoden til gymna-
siet.  Så vi fi k travlt med 

at ringe rundt til apoteket, 
læger, paskontoret, fl ysel-
skaber,  Det Thailandske 
Konsulat, ang. Visum. Så 
langt så godt. Der opstod 
dog senere et lille problem, 
fordi Jacob havde besluttet 
at rejse i slutningen af Juni, 
og jeg skulle på ferie med 
min far til Skotland,  så vi 
kunne ikke rejse sammen. 
Heldigvis kender Jacobs  
forældre en gammel veteran 
inden for badminton, Ebbe 
Slej. Han kender Thailand 
og de omkringliggende 
lande så godt, at han taler 
fl ydende Thailandsk. Han 
var så elskværdig at rejse 
først med Jacob og så med 
mig bagefter.(så vi ikke 
skulle rejse alene) Det skal 
lige siges, at Ebbe Slej har 
et rejsebureau med kontor i 
Thailand, så han havde fak-
tisk nogle ærinder der.
Ophold og logi
Det er en badmintonskole, 
hvor man bor i tilstødende 
sovesale lige ved siden af 
hallen. Da Jacob og jeg er de 
eneste udlændinge og ikke 
taler et kvæk thailandsk 
og skal vi ikke gå i skole, 
som de andre Thaier gør. 
Her i november er vi dog 
begynde at have nogle timer 
i Thai for begyndere. Det er 
fedt nok – bare ikke skoleu-

niformen, som er obligato-
risk. Vi harfået vores eget 
værelse hernede (luksus).  
Når vi skal sove, kan vi så 
vælge imellem at sove i den 
ekstreme larm fra aircondi-
tion-anlægget, eller slukke 
for det og sove i 30 gra-
ders varme. Hvilket bedst 
kan beskrives, som valget 
mellem pest og kolera.
Forholdene i klubben
Man betaler kun for logi og 
træning , forplejning er for 
egen regning. Så min mor 
sender penge til mit visa 
elektronkort, eller det er 
snarer Kurt, der overføre 
penge til mig, som jeg skal 
bruge til mad, opstrengning 
af  ketcher, køb af nyt tøj og 
biograftur osv. Det gælder 
om at have rigtig meget 
træningstøj og underbukser 
med, da vi går i bad 3 x om 
dagen ! De første 2 måne-
der var det også regntid, så 
det hele har været meget 
fugtigt. Men det er meget 
billigt at få vasket.  Cirka 4 
kr. pr. vask, men så er tøjet 
også tørret og lagt pænt 
sammen igen. Hvis nogle 
skulle få lyst til selv at prøve 
at tage herned, er prisen for 
træning og forplejning lidt 
billigere end f.eks. et efter-
skoleophold.
Træning
Selve opholdet drejer sig 
kun og kun om badminton. 
Dagen starter kl. 06.00  med 

en times løb. I regntiden løb 
vi bare rundt og rundt inde 
i hallen.  Derefter pause fra 
07.00 til 09.00 hvor der er 
tid til bad og morgenmad, 
som foregår på en eller 
anden billig restaurant . 
Fra  kl. 09.00 og til 12.00 
træning (kun Jacob og jeg 
da de andre går i skole). 
Thaierne har dog ofte fri-
dage indimellem, hvor de 
også træner med. Så har 
vi fri indtil kl. 17.00, hvor 
spiser, sover, handler ind 
osv. Sidste træning foregår 
fra 17-21. Så endelig fri 
og noget i skrutten og på 
hovedet i seng. Sådan er det 
6 dage om ugen og søndag 
hviledag, hvor der er tid til 
biograftur med massage i 
sæderne, gå på internetcafe 
og ellers bare slappe af.  Så 
det er bestemt ikke for sarte 
sjæle og tøsedrenge. Man 
skal altså være MEGET glad 
for badminton, hvilket jeg 
heldigvis også er. Herude 
gør man specielt meget 
ud af den fysiske træning 
og specielt benene, bliver 
trænet RIGTIG meget.
Turneringer 
Vi har været til 3 turneringer 
her i Thailand som fore-
går  på en helt anderledes 
måde end i Danmark. Det 
er meget store turneringer 
(128 deltagere i single) med 
kun en kamp om dagen og 
med både dommer og linie-

Hilsen fra Thailand
af Alister McEwen

Alister, Jacob og Got

Alister, Jacob og Ebbe Slej
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dommer ved hver kamp. 
Til det første stævne havde 
både Jacob og jeg problemer 
med at høre vores navne 
blive råbt op, men der var 
heldigvis nogle af vores 
kammerater som oversatte. 
Kampprogrammet kan vi 
heller ikke læse, da se bruger 
skrifttegn. Niveauet herude 
er meget højt, specielt når 
de også kommer fra Malay-
sia og Indonesien. Og så 
har de en ungdomsrække, 
hvor U17 og U19 er slået 
sammen. Vi har klaret os ok, 
og vundet lidt mere end vi 
har tabt. Bedste resultat var 
en ¼-fi naleplads i double. 
Det ville slet ikke kunne 
lade sig gøre, at spille 10 
kampe på en dag hernede, 
lige som i Danmark.
Disciplin
Komcharn,  som vores 
træner hedder, er meget 
streng og disciplinær. Han 
har en golfkølle uden hoved 
på, og hvis man ikke løber 

så mange omgange, som 
han mener man skal,  eller 
træner helt igennem, som 
han mener man skal, så får 
man en af golfkøllen . Det 
gør Jacob og jeg dog ikke !!! 
Op til turneringerne bliver 
træningen sat op med en 
time om dagen, det lyder 
måske ikke af så meget, men 
det går ud over vores dyre-
bare pauser.  Jeg er heldigvis 
sluppet for skader indtil 
nu, men Jacob har haft lidt 
sygdom og ondt i hoften.  
Det mener Komcharn blot 
skal trænes væk. 
Fritid
Ud over det sportslige har 
vi også været på små ture til 
Dreamworld  hvor man kan 
stå på ski og kælke (Midt 
i Bangkok). Vi har været 
2 gange i Burma for at få 
stempel i vores pas ( ikke 
en speciel god oplevelse). 
13 timer i bus fra Bangkok.  
Overnatning på hotel på 
den Thailandske side af 

grænsen.  Næste morgen 
over grænsen, få et stempel 
i passet og så 13 timer hjem 
igen i bus. Klubben har 
også været på træningslejr 
ude ved vandet, hvor vi 
kunne bade. Men faktisk 
bruger vi det meste af vores 
fritid på at spise (man spiser 
ekstremt meget, når man 
træner så hårdt), sove (det 
er også meget trættende), 
gå på internatcafe, samt 
hænge ud i ”The Mall” som 
er et stort shoppingscenter, 
hvor man kan købe alt. For 
at komme derned, skal man 
tage en knallert-taxa. Det 
koster ikke ret meget, og de 
offentlige transportmidler 
i Bangkok fi ndes stort set 
ikke. Men nu er det jo også 
en temmelig stor by.  6,5 
millioner indbyggere og det 
dækker et areal på størrelse 
med Fyn.
De næste måneder 
Jacob skal være hernede 
indtil juni næste år. Jeg 

tager hjem i februar, så 
jeg kan få bestemt hvilken 
skole, jeg skal på næste år.  
Jeg skulle også gerne tjene 
nogle penge, så mor kan få 
nogle tilbage igen.  Jacob har 
bestemt, at han tager hjem i 
december og holder jul, for 
så at komme igen efter jul. 
Det bliver lidt mærkelig at 
holde jul helt alene, men det 
går nok.  Heldigvis fejrer 
de ikke jul hernede, så man 
mærker det ikke specielt 
meget.  Fra 9. til 16 december 
skal jeg med klubben til en 
stor turnering i Indonesien. 
Det bliver vild fedt. Folkene 
hernede er vild fl inke. Alle 
hilser og smiler og jeg tror, 
at de ser lidt op til os, fordi 
vi kommer fra Europa. Vi 
har før været inviteret med 
hjem, at vore klubkammera-
ter, og det satser jeg også på 
sker sidst i December, hvor 
vi har 4 fridage. 

Klublokale
Det var med glæde BBC i 
starten af november 2010 fi k 
tildelt et klublokale. Lokalet 
er et af de gamle omklæd-
ningsrum, som ligger i for-
bindelse med hal A. Gennem 
de seneste år har bolde været 
opbevaret privat, og øvrigt 
udstyr fordelt rundt i hallen 
på ledige steder. BBC har nu 
fået samlet alle sine rekvisit-
ter i et lokale, hvilket giver 
et dejligt overblik. Det nye 
lokale giver ligeledes mulig-
hed for at afholde mindre 
møder ved et mødebord, 
ligesom trænerne nu har et 
sted at klæde om og forbe-
rede sig. 
Beretning & referat
Referat af Generalforsam-
ling i Brande Badminton 
Club d. 26/10-2010
Formanden for ungdoms-
udvalget Jan Andersen bød 
velkommen til årets general-
forsamling, da formanden 

Jens Pedersen var forhin-
dret.
1.  Valg af dirigent:
Kenneth Raahauge blev 
valgt.
Dirigenten kunne konsta-
tere, at generalforsamlingen 
var korrekt varslet iht. ved-
tægterne, hvorefter ordet 
blev givet videre til forman-
den for ungdomsudvalget.
2.  Bestyrelsens beretning:
Bestyrelsens beretning for 
året 2009/2010 blev god-
kendt.  Beretningen fi ndes 
nedenfor.
Bestyrelsens beretning for 
sæsonen 2009/10:
Da formanden Jens Peder-
sen er forhindret i at deltage 
i denne generalforsamling, 
fremlægges beretningen af 
formanden for ungdomsaf-
delingen Jan Andersen.
I denne sæson blev der 
omrokeret i bestyrelsen 
da Lars Heide ønskede, 
at udtræde midt i hans 
periode, hvorefter næst-

formanden Jens Pedersen 
trådte til som formand og 
Lise Friis overtog posten 
som næstformand.
Sidste sæson fik en fin 
opstart, hvor der til opstarts-
mødet for ungdom den 28. 
august kom ca. 75 forældre 
og børn. Samlet i sæsonen 
var der tilmeldt ca. 120 ung-
domsspillere, hvilket betød, 
at der på enkelte hold måtte 
laves en venteliste.
Der var ligeledes en fin 
tilslutning for motionister 
på både skoler og i hallen. 
Aktiviteter for motioni-
ster blev det traditionelle 
Julespil afholdt i december 
med gode kampe og hygge 
efterfølgende.
U n g d o m s a f d e l i n g e n 
afholdte i oktober Inspira-
tionsmøde om Kost med 
Kirsten Leth fra DBF, hvor 
der fremmødte 50 personer, 
primært ungdomsspillere.
I november blev der endnu 
engang afholdt Brande 
Stævne, der med 330 spillere 

fra 61 klubber blev det stør-
ste stævne gennem fl ere år. 
På dette stævne afprøvede 
vi med succes de nye web-
kameraer, hvilket betyder, at 
vi kan overvåge alle 3 haller 
fra ét dommerbord.
Også træfstævner fi k en fl ot 
opbakning med mange del-
tagere til de sidste stævner, 
og der blev hentet mange 
pokaler hjem til Brande. Der 
var ligeledes en stor stig-
ning i antallet af tilmeldin-
ger til åbne stævner, hvilket 
er ganske positivt, da det er 
her spillerne kan gøre brug 
af det de lærer til træning og 
dygtiggøre sig.
Økonomisk gav sæsonen 
2009/10 en fl ot overskud, 
hvilket ikke mindst skyldes 
vore sponsorer, men også 
indtægter fra runddeling 
af telefonbøger samt afhol-
delse af Kredsmesterskaber 
for DBF, Landsdelsmester-
skaber for DGI og Brande 
Stævnet var med til at give 
penge i kassen.
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Set i lyset af det er van-
skeligt, at få forældre til at 
give den fornødne hjælp 
(en mail, der blev sendt ud 
til ca. 110 forældre gav ét 
tilsagn om hjælp – det er 
simpelthen ikke godt nok), 
hvorfor det blev besluttet, 
at vi desværre måtte afl yse 
Nordea Begynder Cup i 
februar måned. 
I forbindelse med afslut-
ningen for ungdomsafde-
lingen den 20. marts blev 
der uddelt pokaler til årets 
spiller i de enkelte årgange. 
En ting vi gerne skulle gøre 
til en tradition. Herefter gik 
turen til Lalandia i Billund. 
Med en tilslutning på 81 
børn og 19 voksne taler suc-
cesen vist for sig selv.
Vi må endnu engang takke 
for at have én af de bedste 
hjemmesider, der ligeledes 
er godt besøgt. Som noget 
nyt er BBC oprettet med 
en profi l på Facebook, og 
mange af BBCs ungdoms-
spillere har allerede ansøgt 
om at blive ”venner”. En ny 
informationskilde til at få fat 
i ungdommen.
Desuden skal der lyde en 
kæmpe tak til den store 
arbejdsindsats der gøres i 
bestyrelsen, men også en 
stor tak til sponsorer, træ-
nere, frivillige forældre og 
øvrige hjælpere. 
En speciel tak skal lyde til 
Mr. Badminton, Lars Heide, 
der i fl ere årtier har været 
aktiv i BBC og en stor kapa-
citet både som træner, arran-
gør af aktiviteter, igangsæt-
ter af nye aktiviteter, aktiv i 
bestyrelsen og meget, meget 
mere. Tak Lars, vi håber, at 
badmintonstrengen mellem 
dig og BBC vil består frem-
over.
3.  Fremlæggelse af
regnskab:
Regnskabet blev fremlagt af 
kasser Kurt Sørensen, dette 
blev godkendt.
Regnskabet viste et over-
skud på kr. 65.220,35
Dirigenten anbefalede at 

bestyrelsen på det kom-
mende bestyrelsesmøde 
lægger budget for næste 
regnskabsår.
Der var ingen yderligere 
bemærkninger til regnska-
bet.
4.  Behandling af
indkomne forslag:
Der var indkommet et for-
slag omkring ændring af §5 
i vedtægterne.  Ændringen 
gik på at indkaldelsen til 
generalforsamlingen også 
kan meddelelse i form af 
opslag i Brande hallen og 
ikke kun ved annoncering 
i den lokale presse eller i et 
evt. klubblad senest 14 dage 
før generalforsamlingen.
Dette blev godkendt. 
5.  Fremtidig aktivitet:
Ingen nævnt
6.  Valg i henhold til
vedtægterne:
Bestyrelsesmedlemmer: På 
valg til bestyrelsen var Jens 
Pedersen, Kurt Sørensen og 
Jan Andersen
De blev alle 3 genvalgt.  
Kent Jepsen blev valgt til 
nyt bestyrelsesmedlem
Bestyrelsessuppleant: Pia 
Lorenzen blev gen-
valgt
Revisorer: Kenneth 
Raahauge og Gunda 
Olesen blev gen-
valgt
Revisorsuppleant: 
Mikael Lund blev 
genvalgt
7.  Fri debat:
Der blev snakket løst 
om div. aktiviteter i 
klubben.
Dirigenten takkede 
herefter for god ro 
og orden, hvorefter 
generalforsamlingen 
blev hævet.

Brande 
stævnet 2010
Den 20. & 21. november var 
hallerne rammen omkring 
Brande Stævnet 2010. Til 
årets stævne var der tilmeldt 
162 spillere fra 39 klubber, 
hvilket var ca. ½-delen i for-
hold til sidste år. Den store 
nedgang i antallet af del-
tagere stemmer desværre 
fint overens med trenden 
på landsplan. Mange klub-
ber melder om, at antallet 
af deltagere er nede på ca. 
1/3-del i forhold til sidste 
år, og mange stævner bliver 
helt aflyst. Årsagen hertil 
skal højest sandsynlig ses 
i, at der er blevet indført et 
nyt system til stævnetilmel-
dinger, nemlig Badminton-
People.dk. 
Systemet er for så vidt 
ganske velfungerende, men 
som alt andet nyt tager det 
tid at vænne sig til det nye. 
BBC har valgt, at alle tilmel-
dinger til åbne stævner skal 
ske via BadmintonPeople.
dk, og kun træfstævner 
til Pia Lorenzen, tlf. 97 18 

17 16, eller på traef@bran-
debadmintonclub.dk og 
åbne stævner med tilskud 
skal ske gennem Lise Friis. 
Bestyrelsen vil i starten af 
det nye år evaluere, hvor-
dan Brande spillerne har 
taget det nye system til sig.
Ellers forløb Brande Stæv-
net problemfrit,  og fik 
erkendende ros fra fl ere af 
deltagere – ikke mindst for 
de store pokaler, som skabte 
glæde ved både store og 
små deltagere. BBC havde 
selv 42 spillere med, hvilket 
er rigtig fl ot, og mange af 
dem fi k også tilkæmpet sig 
en plads på sejrsskamlen. Se 
billederne på www.brande-
badmintonclub.dk, hvor I 
ligeledes kan se resultatli-
sten fra stævnet.
Tak til stævnehjælperne: 
Lise Friis, Kurt Sørensen, 
Kent Jepsen, Ulla Andersen, 
Pia Lorenzen, Lars Heide og 
Alice Nielsen som alle var 
med til at gøre dette til en 
god og vellykket weekend.

Jan Andersen
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