
      

Endnu en dejlig badminton sæson starter snart, og igen i år er der mange 

muligheder for at spille badminton for både ungdom, senior og motionister.  

Ungdomsafdelingen træner i sæsonen 2016-2017 på tider som beskrevet andet sted i Fjerbolden, og har man 

spørgsmål er man velkommen til at kontakte ungdomsudvalget, for at få mere at vide. 

I år træner klubbens Senior spillere onsdag i hal B fra kl 20:40. U17 spillere tilbydes at træne med seniorerne 

onsdag aften som ekstra træning.  

For motionister har vi stadig de samme tider mandag og onsdag i Brande Hallerne, samt muligheden for at spille 

på skolerne. Desuden tilbyder vi igen i år at man kan spille på andre frie tider, hvis man tegner abonnement der-

efter. Se mere i dette nyhedsbrev.  

Som tidligere, skal alle tilmelde sig via Conventus. Tilmelding sker på klubbens hjemmeside 

www.brandebadmintonclub.dk, hvor man skal vælge linket til indbetaling/kontingent. På hjemmesiden findes lige-

ledes en mere detaljeret beskrivelse af, hvordan indbetaling af kontingent skal foretages via Conventus. 

Velkommen til en forhåbentligt rigtig god badminton sæson! 

Vi håber, at rigtigt mange har lyst til at spille badminton i Brande Badminton Club i den kommende sæson.  

Brande Badminton Club 

Fjerbolden 

August 2016  -  34. årgang 

Hovedsponsor for BBC 

Kontakter 

i BBC 

Brande Badminton Club 

Ole Bendixvej 1 

7330 Brande 

Formand: 

Kenneth Raahauge 

97 18 10 56 

Næstformand: 

Jens Deleuran 

25 97 41 66 

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 

 

 

 

 

Søg ”Brande Badminton Club” på Facebook.  

 

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 

Badminton sæsonen starter for Motionister: 

Mandag d. 5. september 2016 

Alle Motionister: 

HUSK at sidste frist for betaling af kontingent er 

d. 25/8-2016, hvis I vil beholde Jeres faste tid fra  

sidste sæson.  

Se mere på næste side. 

Klubtøj for BBC 

Se mere på klubbens hjemmeside 

(www.brandebadmintonclub.dk) hvordan  

klubtøjet for BBC 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. 

Merpris for tryk med eget navn. 
Husk tilmelding til Ungdomstræning. 

Se mere info på side 3 

Kontingent for Ungdom: 

Nybegyndere:  Kr. 400,- incl. FUNbadminton om fredagen. 

Let øvede:   Kr. 400,- incl. FUNbadminton om fredagen. 

Stævneholdet:  Kr. 600,- incl. FUNbadminton om fredagen. 

Talentholdet:  Kr. 1.000,- incl. FUNbadminton om fredagen. 

 

 

Alle årgange:   

I kontingentet er der inkluderet at man får udleveret en gratis ny BBC klubtrøje, og vi 

vil bede klubbens spillere om primært at benytte denne til stævner.  

Ungdoms Spiller Udvalg (USU)  

USU består af:   

Anette Thomsen, Conny Deleuran, Annette Jensen, Carsten Thinggaard samt  
Helle Lykke Andersen.  
 
USU kan kontaktes på e-mail: usu@brandebadmintonclub.dk  
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Betaling for 2016-2017 sæsonen for motionister: 

 
Så er det heldigvis snart tid til badminton igen! 

Vi tilbyder igen i år forskellige former for kontingenter, som er beskrevet nedenfor, for at give flere muligheder 
for mere spil, eller spil på varierende tidspunkter. 

 

Kontingent type 1: Fast ugentlig spilletid (som tidligere) - Pris kr. 650,-/sæson per spiller. 

Kontingent type 2: Fast ugentlig spilletid, plus fri timebestilling - Pris kr. 1.000,-/sæson per spiller. 

Kontingent type 3: Fri timebestilling - Pris kr. 850,-/sæson per spiller. 

Desuden kan man til enhver tid booke en ledig bane til kr. 150,- per bane via Brande Hallernes booking sy-
stem, samt når det er tid til sommer-badminton kan man spille hele sommersæsonen for kr. 300,- per spiller. 

 

Kontingent type 1 er det samme kontingent som vi tidligere har brugt, hvor man har en fast tid én gang om 
ugen. Som tidligere år vil alle motionister der har haft baner i sidste sæson automatisk have forhåndsreserve-
ret den samme tid til næste sæson.  

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

Hvis man vælger Kontingent type 2, har man ligeledes en fast tid én gang om ugen (som i Kontingent type 
1), men kan desuden frit booke ledige baner på andre tidspunkter via Brande Hallernes booking system. Der 
er ingen begrænsning i hvor mange timer man således kan spille på en sæson. 

Hvis man vælger Kontingent type 3, har man ingen fast ugentlig tid, men kan frit booke ledige baner på de 
tidspunkter det passer bedst via Brande Hallernes booking system. Betaling for Kontingent 3 skal bestilles og 
betales via Brande Hallernes booking system. Mere information på www.brandebadmintonclub.dk. 

 

Betaling af kontingent: 
Kontingent-betaling Type 1 og Type 2 skal ske via Conventus på www.brandebadmintonclub.dk. 
Det er meget let at betale via Conventus med Dankort, og du kan ligeledes på www.brandebadmintonclub.dk 
se en kort vejledning i hvorledes dette gøres. 
 

For at holde en forhåndsreservering af en tid fra sidste sæson, kræver det at ALLE spillere på en bane har be-
talt årets kontingent via Conventus SENEST d. 25/8-2016. Er betaling inden d. 25/8-2016 ikke sket, vil alle 
banens spillere blive slettet, og banen sat til salg igen, og indgå i ”Fri timebestilling” puljen.  

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. 25/8-2016 efter først-til-
mølle princippet.  

Har man derfor i sidste sæson en tid som man gerne kunne ønske anderledes til denne 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. 
 

Spil i skolernes gymnastiksale: kr. 1.500,- pr. bane. 
Betaling for en bane skal ske som ét samlet beløb på kr. 1.500,- via Conventus, og det er vigtigt at gøre op-
mærksom 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. 
 

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 

TRÆNINGSTIDER for Ungdomsspillere i sæsonen 2016/17 

Første træningsdag for Talentholdet og Stævneholdet er i uge 32 (hhv. mandag den 8/8 og tirsdag den 
9/8), hvor sæsonen starter.   
 
Holdene for Nybegyndere og Let øvede starter den første uge i september.  
 
Der er ikke træning i uge 42, 52, samt uge 1 og 7, 2017.  
Sæsonen går til og med midt april 2017.  
 
Træningstider kan ses på hjemmesiden www.brandebadmintonclub.dk.  
 
Nærmere instruks om, hvorledes der skal tilmeldes og betales via Conventus,  
kan ligeledes findes på www.brandebadmintonclub.dk.  
 
Er der spørgsmål, kan ungdomsafdelingen kontaktes på: usu@brandebadmintonclub.dk .  

Tilmelding til træning for Ungdom: 

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

Vi har i år valgt at opdele i følgende 4 hold:  

Nybegynderholdet er for dig der gerne vil starte med at spille badminton. Der vil i løbet af sæsonen væ-
re mulighed for at rykke op på Let øvede eller Stævneholdet.  

Der er mulighed for at låne en ketcher, men vi opfordrer til at man selv køber en. Låner man ketcher be-
handles den selvfølgelig, som det var ens egen…. 

Let øvede er for dig, som har spillet badminton, men kun ønsker at træne en gang om ugen og som ikke 

ønsker at deltage i holdturnering, men måske enkelte stævner. 

Stævneholdet er for dig som gerne vil deltage i holdturnering og også nogle af stævnerne. 

Talentholdet er for dig der ikke kan få nok af badminton og ønsker mest mulig træning og stævner, 

samt deltagelse i holdturneringen. 

Tilmelding til talentholdet kan kun ske efter aftale med Rasmus (træner) 

Træningstider for holdene vil fremgå på hjemmesiden: www.brandebadmintonclub.dk.  

Sidste sæson valgte vi at stille hold i holdturnering og det var for de flestes vedkommende en rigtig god 

oplevelse, så det har vi valgt at gøre igen i år. Vil du gerne opleve ”holdånden” i badminton er det derfor 

selvfølgelig Stævneholdet, du skal melde dig til. Der spilles holdturnering 4 weekender i løbet af sæso-

nen. Har du ikke lyst til at komme ud til holdturnering og en del stævner, er det i stedet holdene 

”Nybegynder” eller ”Let øvede”, du skal melde dig på.   

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 usu@brandebadmintonclub.dk hvis du er inte-

resseret.  

Ellers havde BBC Ungdom en sæson med spændende aktiviteter, og spillerne havde mange gode ople-

velser og opnåede flotte resultater ved stævner. Igen i år vil ungdomsudvalget (USU) lave en masse ak-

tiviteter for klubbens unge medlemmer, og forsøge at udvikle spillerne på bedste måde. Der vil blive ar-

rangeret en fælles klubtur med overnatning i efterårsferien, forskellige sociale aktiviteter som natbadmin-

ton, juleafslutning, fælles deltagelse i forskellige stævner, sæsonafslutning osv. Tjek løbende evt. aktivi-

tetskalender på hjemmesiden og vores facebookside. 


