
      

 

Sommeren (og specielt ferien) går ind i den afsluttende fase.  

Selvom det selvfølgelig er øv - er der dog heldigvis lyspunkter ✪ 

Vi i BBC glæder os til at byde alle velkommen til en ny og forhåbentlig spændende sæson 2019/20. 

Selvom det har holdt hårdt, meldes der om næsten fuld bemanding i bestyrelsen, USU og på træner-

fronten.  

Ligesom på banen, håber vi at der i løbet af sæsonen, kan indlemmes nye kræfter på disse poster. 

 

Ungdomsarbejdet fortsætter med Rasmus som cheftræner.  

Og Jens Pedersen styrer med vanlig sikkerhed motionisterne / seniorerne igennem banebookningen. 

Alle priser og hold kan ligeledes findes på vores hjemmeside. 

 

Velkommen til den nye sæson!  

Bestyrelsen og USU (Ungdomsspillerudvalget) 

Brande Badminton Club 

Fjerbolden 

August 2019  -  37. årgang 

Hovedsponsor for BBC 

Kontakter 

i BBC 

Brande Badminton Club 

Ole Bendixvej 1 

7330 Brande 

Formand: 

Jens Deleuran 

25 97 41 66 

Næstformand: 

Jens Pedersen 

20 75 73 23 

Kasserer: 

Henrik Christensen 

20 48 29 30 

Banefordeling: 

Jens Pedersen 

20 75 73 23 

Brande Hallerne: 

97 18 08 78 

 

Tak �l vores 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. 

Badminton sæsonen starter for Motionister: 

Mandag d. 2. september 2019 

Alle Motionister: 

HUSK at sidste frist for betaling af kontingent er 

d. 27/8-2019, 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. Ungdomstræning starter i uge 36. 

Se mere info på side 3 

Kontingent for Ungdom: 

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

Let øvede/øvede: Kr. 600,- incl. FUNbadminton om fredagen. 

Øvede/meget øvede: Kr. 600,- incl. FUNbadminton om fredagen. 

Efterskolehold:  Kr. 200,-  

 

 

Alle hold:   

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:   

Lisbeth Aarup Nielsen, Rikke Løkke Rasmussen samt Claus Larsen.  
 
USU kan kontaktes på e-mail: usu@brandebadmintonclub.dk  

Klubbens historie: 

På www.brandebadmintonclub.dk under menupunktet ”Diverse”, kan du se en masse hi-

storisk information om BBC, såsom ”Det tidlige BBC”, formænd og bestyrelse igennem 

årene, modtagere af klubbens ærespokaler osv. 
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Betaling for 2019-2020 sæsonen for motionister: 

 
Velkommen til motionist-sæsonen 2019-2020! 

Kontingentet er uændret fra sidste år - Pris kr. 650,-/sæson per spiller. 

Desuden kan man til enhver tid booke en ledig bane til kr. 150,- per bane via Brande Hallernes booking sy-
stem. 

Kontingentet 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 forhåndsreserveret 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). 

Betaling af kontingent: 
Kontingent-betaling 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. 27/8-2019. Er betaling inden d. 27/8-2019 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. 27/8-2019 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. 
 

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 2019/20 

Alle hold starter i uge 36. 
 
Der er ikke træning i uge 42, 52, samt uge 1 og 7, 2020. Der er ikke Funbadminton de fredage hvor der er Idræt 
for Sjov. 
Træningstider, pris og tilmelding for holdene findes også på www.brandebadmintonclub.dk, hvor man  
også kan finde nærmere instruks om, hvordan der tilmeldes og betales via Conventus. 

 Er der spørgsmål, kan ungdomsafdelingen kontaktes på: usu@brandebadmintonclub.dk.  

Tilmelding til træning for Ungdom: 

Så starter badmintonsæsonen igen, og vi glæder os rigtig meget til at komme i gang. 
 
Vi arbejder lige nu på højtryk for at få trænerkabalen til at gå op. Vi er tæt på at have trænere 
til at tilbyde hold mandag, tirsdag og onsdag i tidsrummet 15.30-18. Vi regner med at have annonce i Brande Bladet i uge 34. 
 
Hold 1: er for dig, der aldrig har spillet badminton før. Der er mulighed for at låne en ketcher, men vi opfordrer til, at man selv 
køber en. Låner man en ketcher, behandles den selvfølgelig, som det var ens egen.  
Træningstider hold 1: Mandag og onsdag.  
 
Hold 2 og hold 3: er for dig, der er klar til at udfordre dig selv mere og måske gerne vil til at spille holdturnering og stævner.  
Træningstider hold 2: Tirsdag og onsdag. 
Træningstider hold 3: Mandag og onsdag. 
 
Derudover vil der selvfølgelig igen i år være FUN badminton de fleste fredage. 
 
Efterskolehold: Vi vil gerne holde kontakten til jer, som tager på efterskole – så I ikke glemmer os, men kommer tilbage og 
spiller eller måske bliver træner… I kan frit deltage i Brandestævnet og andre sociale klubarrangementer. Evt. betaling som 
almindelige medlemmer. 
 
STÆVNER: 
Det er godt at deltage i stævner og man behøver ikke at have spillet badminton i flere år for at tilmelde sig et stævne. Der er 
stævner for alle niveauer og det er sjovt at komme ud og prøve sine færdigheder af på nogle nye modstandere, som man ikke 
kender fra klubben. 
BBC har valgt nogle stævner ud, hvor klubben betaler tilmeldingsgebyr. Hvilke stævner det drejer sig om vil fremgå af kalen-
deren på hjemmesiden.  
Man skal selv tilmelde sig stævnet og vil efter deltagelse i stævnet få tilmeldingsgebyret refunderet. 
Husk at man altid kan kontakte USU, hvis man gerne vil have hjælp til at tilmelde sig et stævne. 
 
HOLDTURNERING: 
Igen i år vil vi gerne stille hold i holdturnering. Hvert hold skal typisk spille 4 – 6 weekender på en sæson. 
Den fortløbende holdturnering afvikles som stævnerunder, dvs. at 3 – 6 hold mødes og spiller flere holdkampe samme dag, 
hos en af de deltagende klubber. Det koster kr. 100,- at deltage i holdturneringer for en sæson. 
Hvorfor deltage i holdturneringen? 
- Holdturneringen er det, som gør, at badminton både er en individuel sport – og en holdsport. 
- Holdsport er godt for sammenhold og kammeratskab. 
- Spændende og jævnbyrdige holdkampe kan få hårene til at ”rejse sig”. 
Tilmelding til Holdturnering på www.brandebadmintonclub.dk SENEST den 15/9. 
Vi kan dog desværre ikke garantere, at der kan stilles hold til alle tilmeldte spillere. 
 
USU er badmintonklubbens ungdomsudvalg. Vi er lige nu 3 forældre i udvalget. Vi vil gerne være et par stykker mere... Vi 
skal nok have overblikket, men vi har brug for, at I forældre byder ind på opgaver, så vi kan opretholde det høje aktivitetsni-
veau og et fedt klubmiljø for vores børn. 
 
OPGAVER I FORÆLDRE-UDBUD: 
 
FUNbadminton: Vi har Hal A om fredagen i tidsrummet 15-18. Vi har tilbudt FUNbadminton kl. 16.30-18.00, men kan du se 
eller vil du være med til at se på muligheder i at udnytte tiden bedre? 
 
Brandestævnet den 23. november: En forholdsvis stor, men ret afgrænset, opgave. Vi har en rigtig god drejebog for stæv-
net. Der er planlægning op til, der er et stævneprogram der skal laves, der er opstilling fredag og afvikling lørdag. Vi forventer 
at alle brandespillere, der deltager i stævnet har mindst 1 forældre/hjælper i hallen – for nogle også ud over den tid barnet 
skal spille.    
 
Sociale arrangementer for ungdomsspillere: LBS, klubture, udveksling, jule- og sæsonafslutning, familiebadminton… Vi 
har både brug for nogle til at planlægge, samt dem der elsker at være med spillerne af sted.  
 
Onsdag den 4. september håber vi, I vil prioritere at komme i hallen og hilse på. USU giver en øl/sodavand og har en 

opgave-afkrydsningsliste… ����  

Har du prøvet at spille squash? 

Brande Squash Club er en underafdeling af BBC, og vi har 2 fantastiske squash baner i Brande 

Hallerne.  

Hvis du har lyst til yderligere god og rigtig sjov motion, så skal du prøve squash. 

Når man kan spille badminton, er det rimeligt let at komme i gang med squash, 

og du kan læse mere om det på www.brandesquashclub.dk.  

God fornøjelse! 

Det frivillige arbejde….. 

En klub som Brande Badminton Club er baseret meget på frivilligt arbejde, både i bestyrelsen, Ungdomsspiller-

udvalget, til FUN-badminton, til klubbens arrangementer osv. Vi er afhængige af, at der er forældre og andre 

der vil gøre en indsats.  

Vi forsøger igennem frivilligt arbejde, at holde kontingent-satserne så lave som muligt, samt at have en så aktiv 

og fungerende klub som muligt. Derfor er vi også meget taknemmelige for de personer der gør en indsats i 

klubben, men vi har brug for at der er flere der deltager i dette arbejde. Vi ønsker ikke at ”tage hele armen” hvis 

man tilbyder en hjælpende hånd,- men accepterer at nogle kan bidrage med mere end andre. Vi håber derfor, 

at endnu flere vil melde deres interesse i klubbens arbejde, enten ved at deltage i Generalforsamlingen eller 

ved at tilbyde deres hjælp i USU eller til USUs arrangementer. Dette kan ske ved kontakt til: 

usu@brandebadmintonclub.dk. Husk: At lave frivilligt arbejde til glæde for andre, er en glæde i sig selv! 


