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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
31. marts 2012 Sæsonen slutter i hallen
  for ungdom
30. april 2012 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...
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BRANDE TRÆLAST & BYGGECENTER
HØJMARKSVEJ 2 - 7330 BRANDE - TLF. 96 42 32 22

Vi er i BBC i fuld gang med 
at etablere et Ungdoms Spil-
ler Udvalg, også kaldt USU. 
USU vil være et selvstæn-
digt udvalg i klubben, som 
arrangerer og koordinerer 
forskellige aktiviteter for 
Ungdomsafdelingen i BBC.

USU vil bestå af 5-7 perso-
ner, hvoraf én person fun-
gerer som USU-Formand. 
Da USU består af så mange 
medlemmer, vil arbejdet for 
hvert individuelt medlem af 
USU være rimelig begræn-
set og overskueligt.
Alle medlemmer i USU er 
velkomne til at deltage på 
bestyrelsesmøder i BBC, 
men har ikke pligt dertil.

Da USU er et selvstændigt 
udvalg under bestyrelsen 
og formanden for Ungdom, 
bestemmer USU selv hvem 
der skal være med i udval-
get, og sørger selv for at 
fi nde et nyt udvalgsmedlem 
hvis en person stopper.

USU har i princippet frie 
grænser for aktivitets-
niveauet, så længe det 
involverer klubbens ung-
domsspillere, men skal dog 
overholde budget tildelt af 
bestyrelsen i BBC, eller hvis 
nødvendigt anmode sepa-
rat om yderligere budget 
til specielle aktiviteter. Da 
BBC fokuserer meget på 
ungdommen, og derved 
bruger en stor del af klub-
bens budget på disse, vil 
der være et ganske pænt 
beløb til rådighed for USU 
til at lave nogle spændende, 

Ungdoms Spiller Udvalg (USU)

lærerige og sjove arrange-
menter, sammen med de 
andre koordineringsopga-
ver i udvalget.

Som skrevet, vil USU have 
en meget stor indflydelse 
på arbejdet for og med ung-
dommen i BBC fremover, og 
naturlige opgaver som USU 
vil tage sig af kunne være 
følgende:
• Ungdomsaktiviteter, 
såsom Sæsonstart-møde, 
Juleafslutning, Marathon 
badminton, Skole-badmin-
ton, Sæsonafslutning, og 
lignende.
• I samråd med bestyrelsen 
udarbejde års-folder for 
Ungdom.
• Opkrævning af kontin-
gent for Ungdom.
• Opfølgning på medlems-
listen.
• Koordinere FUN-bad-

minton.
• Tilmeldinger til Træf-
stævner.
• Tilmeldinger til klubbe-
talte stævner.
• Tilmeldinger til holdtur-
neringer, og udarbejdelse 
af køreplan.
• Planlægge ”fællesstæv-
ner” hvor trænere er med, 
og evt. overnatning.
• Informere via Facebook og 
hjemmesiden.

Hensigten er at USU så småt 
kommer i gang med arbej-
det i denne sæson, således 
at udvalget er helt i drift til 
næste sæson, hvor aktivite-
terne for Ungdom vil blive 
overdraget til udvalget.
Tingene sker ikke af sig 
selv i en klub som BBC. Der 
skal personer til at udføre 
arbejdet. Vi ser det som en 
naturlig ting at man som 

forældre tager aktivt del i 
den lokale klub hvor ens 
børn dyrker sport,- det er 
jo bestemt ikke en pasnings-
ordning man køber til sine 
børn ved at betale kontin-
gentet. En klub som BBC er 
baseret på frivilligt arbejde 
– ellers ville kontingen-
tet være væsentligt højere. 
Derfor forventer vi også at 
man gerne deltager i klub-
bens arbejde, hvilket er til 
stor glæde for både ens egne 
børn, klubbens andre børn, 
og i ganske høj grad en selv. 
Derfor, hvis du bliver spurgt 
om du vil med i USU, så sig 
ja. Og hvis du ikke bliver 
spurgt, men gerne vil del-
tage i dette positive arbejde, 
så giv besked til formanden 
for Ungdom på kent@bran-
debadmintonclub.dk.

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 er de følgende:

Spillertrøje: Kr. 100

Shorts: Kr. 150 (junior), kr. 175 (voksen)

Dragten: Kr. 320 (jun.), kr. 360 (voksen).

Der er BBC logo på front samt Welcon tryk 
på ryggen.

Tøjet kan købes hos Sportmaster Brande, eller via online-
bestilling på www.shopsport.dk.

Vælg punktet ”Firma, skole & klub login” i højre side af 
skærmen, vælg derefter Brande Badminton Club og brug 
adgangskoden ”bbc123”. Så kan du købe klubtøjet til oven-
nævnte favorable pris.
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Efter at have overstået vores 
årlige stævne, kan vi i klub-
ben nu gøre status over 
stævnet.

Stævnet havde i år tiltrukket 
ca. 50% flere spillere end 
året før, hvilket må siges at 
være særdeles tilfredsstil-
lende. Ud af de ca. 250 til-
meldte var der 54 spillere fra 
BBC. Dejligt som arrangør 
at se så stor en opbakning 
til stævnet fra vore egne 
spillere.

Det var med en del spæn-
ding, at vores stævnele-
der Jan Andersen kl. 08.50 
greb mikrofonen og bød 
alle spillere velkommen til 
Brande. Dels pga. alle de 
kampe der skulle spilles, 
men ikke mindst da vi i 
klubben i år havde valgt, at 
det ikke skulle være vindere 
eller tabere der skulle tælle 
den efterfølgende kamp, 
som vi jo ellers er vant til 
fra både vore egen og de 
øvrige stævner vi deltager 
i. Derimod var det i år lagt 
ud til spillerne selv at fi nde 
tællere, blandt forældre og 
klubkammerater.
Man kan roligt sige, at det 
nye koncept var en succes 
Dommerbordet var fri for 
hele tiden at skulle kalde 
tællere op, kampene kom 
hurtigere i gang (vi var stort 
set foran tidsplanen under 
hele stævnet), og vi fik i 
løbet af stævnet kun posi-
tive tilbagemeldinger på 
konceptet fra såvel spillere, 
forældre og ledere.
Et andet nyt tiltag var, at 
vi i samarbejde med Yonex 
havde fået lavet en aftale 
med en af deres forhandlere 
om, at de skulle stille med 
en bod med badmintonud-
styr. At det så blev Smash 

Shop fra Glostrup, der 
mødte op, kan vi i klubben 
kun være tilfredse med, da 
de havde et godt udvalg til 
rimelige priser, og da Smash 
Shop var særdeles godt til-
freds med weekendens salg, 
håber vi de møder op igen 
til næste år.

Rent sportsligt var det helt 
klart et af de bedre stævner 
for BBC spillerne, hvor det 
blev til følgende top place-
ringer og pointhøst:

U11 D single: 1. plads til 
Frederikke Moesby Warrer
U11 D single: 2. plads til 
Freya Jensen

U13 D single: 1. plads til 
Sigurd Mikkelsen – opryk-
ning til C-rækken
U13 D single: 3. plads til 
Thomas Booth
U13 D herredouble: 1. plads 
til Sigurd Mikkelsen og Emil 
Hansen

U15 D single: 1. plads til 
Nicolai Seerup - oprykning 
til C-rækken
U15 D single: 2. plads til 
Tobias B. Christiansen
U15 D single: 3. plads til 
Martin Jakobsen & Fredrik 
Jondahl

U15 D single: 1. plads til 
Kamilla M. Jensen – opryk-
ning til C-rækken
U15 D single: 2. plads til 
Thea Jensen – oprykning til 
C-rækken
U15 D single: 3. plads til 
Michelle Mathiesen – opryk-
ning til C-rækken
U15 D damedouble: 1. plads 
til Kamilla M. Jensen & 
Michelle Mathiesen

U15 C single: 1. plads til 
Tobias Warrer
U15 C single: 2. plads til 
Frederik Stoltenborg
U15 C herredouble: 1. plads 

til Tobias Warrer & Frederik 
Stoltenborg

U15 B single: 1. plads til 
Martine Riisgaard
U15 B mixdouble: 1. plads 
til Emma Grarup & Patrik 
Lagoni
U 1 5  A m i x d o u b l e :  1 . 
Mathias Jepsen & Lucca 
Gerber Aarhus AB
U17 C single: 3. plads til 
Niklas Christensen

Brande Stævnet 2011

U17 A mixdouble: 2. plads 
til Mathias Raahauge & 
Merete Petersen, TST, Tilst

Et stort tillykke til spillere 
& forældre med såvel de 
fine placeringer som de 
mange oprykninger, og 
en stor tak til de frivillige 
hjælpere, trænere for den 
gode opbakning, forældre 
samt ikke mindst til alle 
BBC ungdomsspillere for 
den gode indsats.
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Åbne stævner er, som det jo 
sikkert er de fl este bekendt, 
stævner man som udgangs-
punkt tilmelder sig til via 
www.badmintonpeople.dk. 
Det er til disse åbne stævner 
man optjener point, til ung-
domsranglisterne.

Efter at have set en stor del 
af vores spillere i aktion ved 
Brande Stævnet, kan man 
kun konstatere at største-
delen af vores ungdoms-
spillere bliver tilmeldt til 
alt for få åbne stævner, 
hvor der optjenes point til 
ranglisterne. 
Vi har i klubben en besty-
relse der bakker op omkring 
de åben stævner, vi har 
nogle dygtige og engage-
rede trænere, og sidst men 
ikke mindst har vi en stor 
fl ok af dygtige spillere, som 
vi i klubben gerne så del-
tage meget mere i de åbne 
stævner.

Kigger vi endnu engang på 
resultatlisterne fra Brande 
Stævnet, kan vi se nogle 
urutinerede spillere, som 
aldrig tidligere (eller kun 
få gange) har deltaget i 
stævner, stryge helt til tops 
i rækker hvor der er 15-20 
spillere tilmeldt (U11D, 
U13D og U15D rækkerne 
blev total domineret af BBC 
spillere). Det er ikke hver-
dagskost i hverken BBC 
eller andre klubber, men det 
tyder også på, at vi i klub-
ben har mange spillere, som 
kommer alt for lidt ud til de 
åben stævner. Med andre 
ord har vi nogle spillere, 
som slet ikke får udnyttet 
det talent for spillet som de 
har fået i gave.

Det er frustrerende som 
trænere og klubledere at se 

Åbne
Ungdoms Stævner

en talentfuld spiller i træ-
ningslokalet, velvidende 
at vedkommende alt for 
sjældent kommer ud til de 
åbne stævner og ikke får 
muligheden for at få udvik-
let sit talent.
Det skal heller ikke være 
nogen hemmelighed, at vi i 
år i blandt vores trænere har 
nogle stykker der lægger 
meget vægt på at spillerne 
deltager i de åbne stævner, 
hvilket som nævnt falder 
godt i tråd med klubbens 
ønsker.
Vi så gerne i klubben, at når 
man har spillet badminton 
i et par sæsoner eller mere, 
at man som minimum kom 
ud til 10-15 åbne stævner i 
løbet af sæsonen + 3-4 hold-
kampe. Til sammenligning 
kan det oplyses, at de mest 
aktive i sidste sæson lå på 
+25 åbne stævner, og hertil 
skal lægges 5-6 holdkampe 
i løbet af sæsonen.

Vi vil derfor gerne endnu 
engang opfordre spillernes 
forældre til at bakke op 
omkring de åbne stævner, 
og hjælpe Jeres børn med 
at få dem tilmeldt. Hvis 
man er nogle stykker, der 
sammen aftaler at tage til 
stævner, kan man jo som 
forældre skiftes til at køre 
med de unge.

Hvis der er nogle der ikke 
er klar over hvordan man 
tilmelder sig via www.bad-
mintonpeople.dk vil vi i 
klubben gerne hjælpe Jer i 
gang. Bare tag kontakt til én 
fra bestyrelsen.

Håber I har lyst til at bakke 
op omkring ”projekt åbne 
stævner”.

Den 25/10-2011 afholdt BBC 
den årlige ordinære general-
forsamling.
Regnskabet viste et flot 
overskud på kr. 18.964,28, 
og den nuværende besty-
relse fortsætter uændret.
Det fulde referat fra Gene-
ralforsamlingen kan læses 
på hjemmesiden, men hér 
er Bestyrelsens beretning:

Bestyrelsens beretning for 
sæsonen 2010/11:
I den forgangne sæson var 
der 271 medlemmer i BBC, 
fordelt med 182 motioni-
ster og 89 spillere i ung-
domsafdelingen, hvilket 
er færre end de tidligere 
sæsoner. Dette betyder, at 
vi modsat den foregående 
sæson, undgik ventelister 
i ungdomsafdelingen og 
afslag til motionister.
I november 2010 blev der 
endnu engang afholdt 
Brande Stævnet, der med 
162 spillere fra 39 klubber 
kun nåede op på ca. 50% af 
deltagere ift. sidste år. Dette 
er desværre et billede vi har 
set gennem hele sæsonen, 
med mange afl yste stævner 
og få deltagere. Denne trend 
kan sandsynligvis tilskrives 
indførsel af et nyt internet-
baseret tilmeldingssystem, 
www.BadmintonPeople.dk, 
som specielt har gjort det 
vanskeligt for nye spillere 
at benytte. Systemet er dog 
fejlfrit, og efter en introduk-
tionsperiode, forventer vi, at 
tilmeldingerne vil komme 
tilbage i normalt leje igen.
I december måned afholdte 
motionistafdelingen – vanen 
tro – julespil med gode 
kampe, præmier og efterføl-
gende socialt samvær.
Også træfstævner fi k en fl ot 
opbakning med mange del-
tagere til de sidste stævner, 
og der blev hentet mange 

Generalforsamlingen 
2011

pokaler hjem til BBC. Der 
var ligeledes en pæn tilmel-
ding til åbne stævner, og 
det er positivt for det er der 
spillerne lærer mest. 
Resultatmæssigt udmær-
kede ungdomsafdelingen 
sig ved at hente mange fl otte 
resultater hjem, bl.a. guld 
og bronze ved DGIs Lands-
mesterskab, Jydsk/Fynsk-
mesterskab, Kredsmester-
skab i Holdturnering, samt 
mange oprykninger i de 
åbne stævner, hvor flere 
nåede op i både Mester- og 
Eliterækken.
Der blev således brug for 
den nye vandrepokal ”Årets 
Præstation” som tildeles en 
spiller, der har gjort sig spe-
ciel bemærket. Den bestå-
ende BT vandrepokal bliver 
således fremover primært 
tildelt en person(er) som har 
bidraget positivt til klubben.
Efter flere års ønske fik 
BBC endeligt et klublokale 
i et af de gamle omklæd-
ningsrum ved hal A. Dette 
betyder, at vi nu kan samle 
alt vores udstyr et sted, 
holde bestyrelsesmøde samt 
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Så kom badmintonsæsonen 
2011/2012 endelig i gang og 
dermed også holdturnerin-
gerne for ungdomshold.

Vi har i BBC i år valgt at 
tilbyde alle vores ungdoms-
spillere muligheden for at 
komme ud at spille hold-
kampe. Ikke alle spillere 
ønsker at benytte sig af 
denne mulighed, men dog 

Ungdomsholdturnering

U15 DBF MIX består af føgende spillere: 
Emma Grarup  
Martine Riisgaard 
Line S. Madsen 
Patrik Lagoni 
Morten Laugesen 
Jeppe Friis 
Mathias Jepsen 

U15 DGI MIX  
Emil Lorenzen Tobias M Warrer 
Emil D. Lausen Tobias B. Christiansen 
Frederik Stoltenborg Anders Skov Petersen 
Xneia Opstrup Thea Jensen 
Panëda Scrëphum Andreas Pedersen 
Sofia Larsen  Laura Skov Pedersen  

Klub Point 
1. Esbjerg ESG 1 4 
2. Brande 4 
3. Skive-Resen 0 
4. Esbjerg ESG 2 0 
5. Varde 0 

alligevel så mange, at vi i år 
kunne tilmelde 2 hold i DGI 
U15 mix samt 1 hold i DBF 
U15 mix turnering.
Vi har i år i BBC været så 
heldige at trænerne Jacob 
Raahauge (U15 DBF) og 
Mathias Raahauge (U15 
DGI), har givet tilsagn om, 
så vidt muligt, at tage med 
ud til holdkampene og 
coache vores ungdoms-

Stillingen i DGI U15 MIX

Generalforsamling fortsat

Stillingen i U15 DBF

spillere.
Holdene er kommet godt fra 
start, idet såvel det ene DGI 
hold har vundet sine 4 første 
kampe, mens det andet DGI 
hold har vundet 2 og tabt 2 
kampe.

DBF Holdet har spillet 2 
kampe som begge er vundet 
sikkert.  

DGI holdene består af følgende spillere:

Klub Point  
1. Herning BK 2 8  
2. Brande BC 1 8  
3. BT/SVIF 2 4  
4. Brande BC 2 4  
5. Viborg BK 1 2  
6. Viborg BK 2 2  
7. Sorring-T. IF 0  

skabe nogle bedre rammer 
for trænerne og andre med-
hjælpere.
Desuden fi k vi en fl ot gave 
fra Tuborgfondet,  som 
donerede et fugtskab til en 
værdi af dkk 25.400,- Det 
vil utvivlsomt give en stor 
besparelse på boldforbruget 
fremover.
Vi har en god, opdateret og 
velbesøgt hjemmeside, der 
sammen med Facebook er 
en rigtig god informations-
kilde til klubbens medlem-
mer.
Økonomisk gav sæsonen 
2010/11 et fl ot overskud på 
dkk 18.964,28, hvilket ikke 
mindst skyldes vore spon-
sorer, men også indtægter 
fra runddeling af telefon-
bøger samt afholdelse af 
Kredsmesterskaber for DBF, 
Landsdelsmesterskaber for 
DGI og Brande Stævnet 
var med til at give penge i 
kassen.
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. 
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Vi glæder os til at se Jer
igen i det nye år


