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JUBILÆUMSUDGAVE

Brande
Badminton

Club

60 år
I år er det 60 år siden Brande 
Badminton Club blev stiftet.
Helt nøjagtigt blev der holdt 
stiftende generalforsamling 
d. 29. maj, 1947.
Dette fejrer vi med denne lidt spe-
cielle Jubilæums-udgave af Fjerbol-
den, som foruden artikler om hvad der 
aktuelt sker i klubben også vil byde på 
forskellige ”gæste-skribenter”. Klub-
bens bestyrelse har bedt nogle 
personer skrive om ”gamle 
dage”, og om de aktiviteter 
og oplevelser som de har 
haft i klubben. 
Et stort tillykke til BBC, og 
god fornøjelse med læsnin-
gen!

BBC 1947 - 2007
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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

1947-1948 Knud Laursen 
1948-1949 Johs. Jensen 
1949-1952 Knud Laursen 
1952-1953 Alfred Nygaard 
1953-1954 Knud Laursen  
1954-1960 Alfred Nygaard 
1960-1962 Robert Sørensen 
1962-1963 Carl Johan Hansen 
1963-1965 Holger Mehlsen 
1965-1968 Svend Aage Jørgensen 
1968-1976 Niels Borgaard 
1976-1980 Halvor Petersen 
1980-1984 Niels Borgaard 
1984-1985 Frank Pedersen 
1985-1987 Erik Midtgaard 
1987-1989 Jens Nielsen 
1989-1992 Frank Pedersen 
1992-1998 Jan Svendsen 
1998-2001 Ingrid Jessen 
2001-2006 Kenneth Raahauge 
2006- Lars Heide 

Klubbens formænd
igennem tiden:
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Fjerbolden

Ansvarshavende: Jens Pedersen, 97 18 14 05
    
Tryk: Brande Bladet, Storegade 25, tlf. 97 18 28 38

Fjerbolden trykkes i et oplag på 370 eksemplarer og 
uddeles til alle medlemshusstande.
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Fra den nuværende formand for BBC

Som nuværende formand 
for BBC har jeg kunnet se 
de forskellige tidligere for-
mænd komme med indlæg 
fra deres periode til denne 
jubilæums-udgave af Fjer-
bolden. Min periode er ikke 
så lang, da jeg tog over efter 
Kenneth Raahauge for et år 
siden. Før dette var jeg med i 
bestyrelsen, og startede deri 
sammen med Kenneth. 

Jeg kom ind i bestyrelsen 
efter først at være blevet 
opfordret til dette af Bent 
Møller, som på daværende 
tidspunkt var træner for 
ungdommen, og da min 
ældste dreng begyndte at 
spille badminton. ”Vi mang-
ler lige en….kom nu Lars, 
det er sjovt”. Tak for det 
Bent, for det resulterede i at 

jeg kom tilbage til en sport 
som jeg mere eller mindre 
altid har været en del af.

Med Kenneth som formand 
har jeg spillet på ”klubbens 
førstehold” (altså med en 
rigtig ketcher i hånden),- for 
øvrigt også i år, hvor vi var 
det absolut bedste hold i 
Serie 3. Men helt tilbage til 
tiden hvor Niels Borgaard 
var formand for BBC var vel 
dér det startede for mig som 
senior spiller, godt hjulpet 
af både Bo og Jan Steffen-
sen, som fi k gang i senior 
afdelingen i BBC igen. Jeg 
mindes at have været 16 år 
da vi startede i Serie 2 igen, 
og efter to år var det Jyl-
landsserien, godt hjulpet af 
den tilfl yttede Erik Hagen-
sen, som blev en vigtig del 

af BBC. 
Niels Borgaard mener det 
var en tid med Bamboo. 
Men det var vist lidt tidli-
gere. Det hed nu Trinbræd-
tet og Urfuglen de steder 
du sendte os unge af sted 
til, efter at have belært 
os om kortspil og drinks. 
Det i et sådan omfang at 
Henrik Borgaard og jeg en 
søndag formiddag måtte 
lege murerarbejdsmænd 
for Stoltenborg, med et 
cykelstativ der skulle 
støbes fast igen ????. 
Det var sjovt, og også 
hårdt, at spille de år under 
Erik Hagensen. Der er fl ere 
af os der stadigt holder 
sammen i ny og næ.

Den tid som var klub-
bens vel nok mest stolte 
periode er nok svær at 
genskabe igen (ikke det 
med cykelstativet). Vi ser 
på landsplan nogle meget 
skræmmende statistikker 
om færre aktive spillere i 
sport, især mellem18-25 
år, og endda mest i Bad-
mintonsporten. Vi er dog 
i Brande Badminton Club 
stadigt på samme med-
lemstal som det igennem 
mange år har været. Dog 
er det ikke senior-afd. der 
tager bestyrelsens tid, da 
det nærmest må siges at 
seniorafdelingen i BBC er 
lukket. Der er vel i Brande 
stadig spillere til et Jyl-
landsserie-hold, men de 
er som i andre byer ikke 
aktive mere.

Vi kan dog også se at BBC 
stadigt udvikler spillere, og 
også på topplan. Vi havde 
for 4-6 år siden vel noget af 
det ”gamle” i klubben, og ja, 
i dette jubilæums år vel fl ere 
topresultater til landsmester-
skaber end i rigtigt mange år 
(se andetsteds i Fjerbolden).
Det der nok mest gør at vi i 
BBC stadigt fastholder vore 
medlemmer i ungdom er, at 
der er og skal være plads til 
alle, ved blandt andet at have 
et trænings-hold som mest af 
alt kommer for at hygge sig. 
Det er holdet som vi kalder 
Fun. Et trænings-hold ingen 
andre end Bo (Carlsberg) 
Pedersen kan fastholde, og til 
Bo og alle de andre trænere 
skal der lyde et stort tak fra 
bestyrelsen for Jeres store 
arbejde. Tak. 

Jeg har haft et år som for-
mand, men et helt liv i Brande 
Badminton Club at takke for, 
og det gør jeg meget gerne, 
især når takken fra børnene 
er så stor som den er.

Lars Heide  
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Tanker fra næstformanden:

At være i en bestyrelse.......
Det kan godt være at der 
for en del år siden var en 
vis ære - ja måske ligefrem 
et strøg af prestige over - at 
blive indvalgt i bestyrelsen 
af den lokale sportsklub. 
Det kan man vel ikke påstå 
er tilfældet idag, hvilket 
tydeligt afspejler sig når der 
rundt omkring i forenin-
gerne afholdes Generalfor-
samlinger. De fl este Gene-
ralforsamlinger afholdes 
næsten udelukkende af den 
siddende bestyrelse, som til 
lejligheden allernådigst har 
fået følgeskab af enkelte 
yderligere personer,- som 
dog på forhånd er blevet 
lovet at de ikke bliver bedt 
om at indtræde i bestyrel-
sen. 
Måske er eksemplet over-
drevet,- og dog, for sådan 
er ihvertfald situationen 
når der afholdes General-

forsamling i Brande Bad-
minton Club. På den sidste 
Generalforsamling som 
blev afholdt i BBC var der 
endda kun én person der 
troppede op udover den 
siddende bestyrelse - og det 
var på denne måde at Jan 
Andersen blev det nyeste 
medlem i vores bestyrelse, 
da én fra den gamle besty-
relse ikke ønskede genvalg 
og derfor ikke var mødt 
op....... 
Inddrømmet, vi havde i 
bestyrelsen “påregnet” 
at Jan skulle med i den 
nuværende bestyrelse, og til 
vores store lettelse var Jan 
indstillet på dette, således at 
vi idag har en rigtig god og 
energisk samling personer 
der kæmper en brav kamp 
for at holde foreningen i 
topform. Lidt klappen på 
egne skuldre skader vel 
aldrig...... 

Fribilletter.......
Det der slår mig mest som 
den ansvarlige person for 
banefordelingen for motio-
nister, er hvor mange med-
lemmer der har utroligt 
svært ved at få betalt deres 
kontingent. Ja, det er lige-
frem sådan at det til tider 
er nødvendigt at gå på 
“inkasso-runder” i hallen, 
samt skrive og ringe til folk 

i tide og utide for at huske 
dem på at få betalt. Dette 
kan dog også til tider være 
ganske underholdende, 
for selvfølgelig er det ikke 
bevidst at folk ikke får betalt 
kontingentet,- men der er 
jo meget andet at tage sig 
til for folk i dagligdagen, 
og så kommer den selek-
tive hukommelse og/eller 
tidlige demens selvfølgelig 
ikke klubbens pengekasse 
til gode.
Dette laver vi dog om på 
til næste sæson. Er der ikke 
betalt for HELE banen 14 
dage FØR sæsonstart,- ja, 
så bliver banen “ryddet” og 
sat til salg igen. Men mere 
om dette andetsteds i denne 
udgave af Fjerbolden..... 

Et spændende hverv........
Det er dog også meget giv-
tigt og spændende at være 
med i en bestyrelse. Vi har 
jo i BBC en rigtig stor og 
bred ungdomsafdeling, 
med mange gode talenter 
og en masse spillere som 
også bare nyder at hygge 
og spille badminton. Det 
sociale netværk i en klub 
er for de fl este selvfølgelig 
meget vigtigt. Det giver 
en fantastisk mulighed for 
at have noget til fælles, og 
nogle sjove timer sammen. 
Når dette fungerer i en klub 

- og det gør det da for det 
meste i BBC - så er det 
dejligt at være i den besty-
relse som prøver at holde 
sammen på dette fællesskab 
og netværk for klubbens 
medlemmer. Og det samme 
er selvfølgelig gældende for 
den meget store gruppe af 
motionister som hver uge 
kæmper nogle fantastiske 
kampe om at vinde ugens 
badminton-sejr. 
Jeg har nu været i bestyrel-
sen for BBC i 3 sæsoner, og 
selvom der er lagt rigtigt 
mange timer i arbejdet for 
klubben, har jeg altid syntes 
at det var spændende og 
et nyttigt fritidsarbejde at 
udføre. Vi har i den nuvæ-
rende bestyrelse et rigtigt 
godt samarbejde hvor alle 
yder et stort bidrag - og så 
har vi det ganske hyggeligt 
og sjovt når vi mødes for at 
planlægge klubbens aktivi-
teter og fremtid.
Denne sæson er nu vel over-
stået – og selvom klubben 
med 60 år på bagen nærmer 
sig den normale pensionsal-
der, sprudler BBC af energi 
og aktive medlemmer, og vi 
ser allerede frem til næste 
sæson.
Hold ketsjeren højt, og få 
bolden i gulvet!

Jens Pedersen

Mit indlæg til Fjerbolden i forbindelsen med BBC´s 60 års jubilæum tager udgangspunkt i 
mine år som formand for klubben. I hele perioden har klubben valgt at bruge fl est kræfter på 
ungdommen, og derfor vil jeg fortælle om ét af de tiltag BBC var med til at starte.
Tiltaget var at samle de bedste U13 og U15 spillere fra Ikast, Herning og Brande på et samlet 
hold. Holdet skulle kunne gøre sig gældende i den bedste række for hold i Danmark, under 
DBF (Vestserien). 
Repræsentanter for de 3 klubber holdt en række møder, hvor vi blev enige om betingelserne 
for samarbejdet, herunder et navn, som blev BS Midtjylland.
Begrundelsen for at BBC valgte at deltage i et sådan samarbejde er, at der i de fl este klubber 
næsten altid er et par unge drenge eller piger, der er lidt bedre end bredden. For at de spillere, 
som også fandtes i BBC, også skulle have udfordringer i holdkampe, valgte vi at stille disse 
spillere til rådighed for samarbejdet. Det var mit indtryk at spillerne især i det første år fi k 
meget ud af det. Ikke kun spillemæssigt, men også socialt, med nye kontakter til spillere fra de 

andre klubber. 
Desværre fi k vi kun samarbejdet til at fungere i 2 sæsoner. Det var svært at blive ved med at være enige om hvorledes 
samarbejdet skulle udvikle sig. Dog er det mit håb, at klubberne i området på et senere tidspunkt fi nder sammen i 
et samarbejde, på den ene eller anden måde, da jeg mener det er til gavn for de unge spillere.

Kenneth Raahauge
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Det tidlige BBC
Det følgende er uddrag fra hæftet som af Jens-Chr. Kjær var udgivet som forberedelse til BBC´s 40 
års jubilæum i 1987. Hæftet blev dog lavet allerede i 1980, og er da helt spændende og underhol-
dende læsning om den spæde start for BBC. Uddrag er bragt efter aftale med Jens-Chr. Kjær.

Den 29. maj 1947 var der 
indkaldt til stiftende gene-
ralforsamling (hvortil der 
var mødt cirka 25 interesse-
rede). Det blev her vedtaget 
at oprette Brande Badminton 
Klub, efter 2 sæsoner at have 
været en afdeling af Brande 
Lawn Tennisklub.

Den første bestyrelse kom til 
at bestå af:
- Knud Laursen, Formand
- Fru Eskildsen, Næstfor-
mand
- Frederik Christensen, Kas-
serer
- Johs. Jensen, Sekretær
- Arne Larsen, Spilleudvalgs-
formand
I september 1947 blev klub-
ben tilmeldt Dansk Badmin-
ton Forbund med 60 aktive 
spillere.
Der blev spillet i Brande 
Hotels gamle sal og i sko-
lernes gymnastiksale, indtil 
Brande Hallen blev opført 
(i 1966).

Klubben begyndte i 5. Divi-
sion Sydjyske, og havde de 
første klubmesterskaber d. 
25.-26. oktober 1947.
I april 1948 blev der udsat 
ikke mindre end tre vandre-
pokaler. Én til herresingle 
– én til damesingle – én til 
juniorsingle. De blev udsat 
af Svend Nielsen ”Tip-Top” 
– Burton Clausen og Ernst 
Borgaard (juniorpokalen). 
De skulle vindes 3 gange 
i træk eller 5 gange for at 
blive ejendom.

Referatet fra bestyrelses-
mødet d. 8. februar 1950 
melder lakonisk at Kurt 
Winding vandt juniorpo-
kalen, og at den herefter 
overføres til at omfatte 
både ynglinge og juniorer 
på grund af mangel på 
juniorspillere. Men hvad 
er der blevet af de tre van-
drepokaler?
Det har været umuligt 
at opspore vandrepoka-
lerne, der sandsynligvis 

er vandret ud af enhver´s 
erindring.

Forbindelsen til Brande Ten-
nisklub blev ikke opgivet, og 
har vel aldrig egentlig været 
det. De to sportsgrene er 
jo nært beslægtet. I mange 
tilfælde er det jo også de 
samme som spiller både 
badminton og tennis. Det er 
derfor ikke noget usædvan-
ligt i at der i begyndelsen 
var fælles aktiviteter. Det 
drejede sig om fl ere fælles 
bestyrelsesmøder om fælles 
arrangementer; så som fælles 
andespil, som tilsyneladende 
kun gav lille overskud til 
klubbernes bedste.

Når man sådan sidder og 
læser klubbens forhandlings-
protokol, sker det jo at og til 
at man støder på ting, som 
uvilkårligt får én til at sam-
menligne med nutidens små 
kontroverser. Som f.eks. d. 9. 
januar 1950, hvor følgende 
citat er fra; ”Kritik af turne-
ringsspillernes favorisering 
bl.a. ved de store udgifter 
til turneringer”. Senere på 
året d. 7. august: ”Enighed 
om at klubbens udgifter til 
turneringsspil, især til bolde, 
er for store.”
Bortset fra enkelte gange, så 
har generalforsamlingerne 
ikke været de store pub-
likumstræffere. Et enkelt 
eksempel herpå var den 31. 
august 1951, hvor der var 
mødt hele tre medlemmer op 
foruden bestyrelsen,- eksem-
plet er desværre ikke noget 
enestående.
Allerede på dette tidlige 
tidspunkt blev det foreslået 
at samle sportsklubberne 
i Brande & Omegn til et 
møde om muligheden for 
en sportshal, med eventuelt 
tilskud af Tipstjenesten. Der 
skulle dog gå henved 16 år 

før Brande Hallen rejste 
sig over mulden. Og et 
samlende punkt, SIB (Sam-
virkende Idrætsforeninger 
i Brande Kommune) blev 
først en realitet i året 1976.

Den mest besynderlige 
periode i klubbens hidti-
dige historie er nok fra 1. 
april 1952 til 8. december 
1958. 1. april 1952 havde 
bestyrelsen det uhyggelige 
punkt på dagsordenen at 
OPLØSE B.B.K (som klub-
ben jo hed dengang). Men 
det blev ved snakken.

I 1971 havde vi vort første 
Julestævne. Disse stæv-
ner har kun én disciplin: 
Double. Det foregår således 
at medlemmerne skriver 
sig på en liste, hvorefter der 
trækkes lod om partner-
skabet, og igen om første 
kamp, som afgør om den 
næste kamp skal spilles i 
vinder eller taber-puljen,- 
altså to kampe er sikret på 
forhånd, derudover: Fight 
your way!
Senere blev nettene afdæk-
ket med papir, sådan at 
spillerne blev nægtet udsy-
net til modspillernes bevæ-
gelser. Det skete i året 1976. 
Dette gav mange pudsige 
optrin, og blev en mægtig 
succes. Det blev fortsat i 
årene derefter. I 1978 gik 
vi over til at afdække net-
tene med tekstil. På disse 
var påmalet reklamer mod 
passende betaling af ved-
komne fi rma til BBC.

Ved starten af sæsonen 
1978/79 fik klubben sit 
klubblad: Fjerbolden. Med 
bestyrelsen og medlem-
merne i ryggen vil bladet 
forhåbentlig blive en støt-
teenhed i klubbens fremti-
dige arbejde.

Brande Badminton Clubs førstehold omkring 1948/49 bestod af 
forrest fra venstre Stine Larsen, Palle Burton Clausen og Ella 
Ankjær samt Johs. Jensen, Knud Laursen, Kurt Winding, Hen-
ning Burton Clausen, Arne Larsen og Johs. Larsen.
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Brande Badminton i forbindelse 
med deres 60 års jubilæum

Kamma og jeg har spillet badminton i Brande Badminton Club siden vi 
fl yttede til Brande i 1982. I den tid har vi haft mange gode oplevelser med 
sporten. Vi har begge siddet i bestyrelsen og har derfor fået et godt indtryk 
af foreningen.
Kamma har i mange år været træner for de yngste i klubben, med de oplevel-
ser det giver.  En tid var jeg i bestyrelsen i DGI Vejle Amt badminton, og det 
var rart  hér at se, hvor stor en opbakning, der var fra klubben, med hensyn 
til deltagelse i de forskellige og mange arrangementer, der blev holdt her.
Gennem de mange år vi har været medlemmer, har vi begge deltaget i turne-
ringer, som klubben har lavet, ægtepar turneringen, holdturnering, m.m.
En ting vi begge har deltaget i som ledere, er Pondus stævnet i Ikast. Et år 
deltog klubben med 63 unge spillere, som drog fra Brande til Ikast lørdag 
for at spille en masse badminton og gå på diskotek i hallen lørdag aften og 
mere badminton søndag, hvorefter vi vendte trætte hjem til Brande, mange 
gange med præmier.
Disse oplevelser og mange fl ere med børn og arbejdet i bestyrelsen, vil vi 
anbefale andre at prøve. Det er aldrig så slemt, når man er mange nok. Med 
disse ord vil vi håbe at klubben må have god vind i fremtiden

Med venlig hilsen
Kamma og Ralf Løth

Red.: Vi har desværre ikke fået et billede af Kamma Løth, men kan oplyse at Kamma fylder 60 år d. 29. maj. Altså, 
Kamma blev født nøjagtigt dén dag hvor der blev holdt stiftende generalforsamling i BBC. Det er da ganske bemær-
kelsesværdigt, og klubben ønsker Kamma et stort tillykke.

Tillykke til BBC!
Jeg har siddet i BBC´s bestyrelse i 18 år, heraf har jeg været formand i 12 
år.
Det var nogle gode år, hvor vi fl yttede fra skolerne og ned i hallen. Det gav 
jo klubben et stort skridt fremad – alle skulle spille badminton. Når vi havde 
tilmelding, stod de første der i op til fl ere timer for at få en bane.

Jeg husker med glæde de år hvor Erik Hagensen var træner, og vi spillede os 
op i Jyllandsserien, med en fl ok unge spillere som kom fra egne rækker, og 
der næsten alle havde fået deres spillelyst af Inger Madsen og Alice Lund.

Når vi spillede udekampe lånte vi altid en bus af Carl Johan Hansen med 
mig som chauffør. Det gav et vældigt sammenhold i truppen når vi kørte 
sammen. Vi havde dengang nogle fantastiske forårsfester, hvor vi samlede 
ca. 75 personer – enten på Bam-Boo eller Højmark. Bam-Boo var et dansested 
oven på Madsen´s Hotel.

Vi kunne også samle hele klubben når vi holdt andespil i december. Det var så stor en fest at fl ere holdt fri næste dag. Jeg 
husker at når jeg skulle i forretningen næste dag, var festen ikke slut for de meget udholdende. Det var dengang Anna 
og Leif, og senere Ebba og Åge, var halinspektører.

Vores bestyrelsesmøder var et kapitel for sig – de blev altid holdt privat, og med kniv og gaffel og fl ødekager. Det for-
langte lærer Sv. Åge Jørgensen. Som I kan se var der stil over dem, og som regel blev de også lange.

Til slut vil jeg ønske klubben tillykke med jubilæet, og mange gode resultater fremover.
Niels Borgaard

(Formand for BBC i årene 1968-1976 samt 1980-1984)

BBCBBC
1947-20071947-2007



77

HOLDSPONSORER:

Tlf. 75 77 13 77

Kære BBC

Først et stort tillykke med de 60 år

Jeg har jo kun været med i 
en ganske lille del af disse, 
14 eller 15 år men de har haft 
stor betydning for mit liv.
Familien fl yttede til Brande 
i 1965 og Bo og jeg begyndte 
på badminton i 1965 eller 
1966.
Det må have været, inden 
Brandehallen blev bygget, 
idet vi spillede i Præste-
lundskolens gymnastiksal.
Jeg mener,  det var på 
opfordring fra Kim Møller. 
Kim havde allerede en tid 
sammen med Jørn Heide. 
Vi kom senere om på Dal-

gasskolen. Det var sjovt, 
idet Brande Atlet Klub også 
trænede der og havde en 
sæk med boksehandsker 
stående i redskabsrum-
met. Det skulle naturligvis 
prøves, lige indtil en af os, 
jeg skal undlade at fortælle 
hvem, røg i gulvet med et 
ordentligt brag, så spillede 
vi badminton igen.

Da hallen var bygget, star-
tede vi omgående med 
ordentlig træning.
Det var naturligvis under 
kyndig instruktion af Alice 

Lund og Inger Madsen. 
De 2 gjorde for alvor en 
forskel, hvilket var meget 
tydeligt, når vi deltog med 
en kæmpetrup i stævnerne 
i Vejle Amt. Jeg tror faktisk 
aldrig, jeg havde andre 
instruktører, indtil Erik 
Hagensen overtog senior-
træningen, men det var jo 
noget senere.

Fra min tid som ungdoms-
spiller er det stævnerne, 
der står stærkest i erin-
dringen. Vi turnerede Vejle 
Amt tyndt. Det var natur-
ligvis Vingstedcenteret, 
men også mange andre 
haller i området, Elbohallen, 
Egtved, Bredballe, Erritsø 
og Højen.
Jeg ved ikke, om vi var noget 
specielt, men busturene 
med Carl Johan Hansen, 
var noget ekstra, vi havde 
selvfølgelig tit Poul med, 
så uanset om far og mor var 
ude at kigge, så ventede vi 
og tog med bussen hjem. 
Vi var altid mange af sted 
sammen. Det var rigtigt 
sjovt.
Jeg husker en enkelt uheldig 
episode, hvor jeg havde 
båret Alice Madsens og min 
egen badmintontaske ud 
til bussen. Jeg må jo have 
været lidt lun på hende. 
Bussen var desværre afl åst, 
så jeg placerede taskerne 
foran bussen. Da vi så lidt 
senere kom udenfor, var 
bussen kørt frem. Om det 
var forsikringen eller min 
far der betalte, husker jeg 

ikke, men Alice og jeg fi k 
nye ketchere.

Om man var i den ene eller 
den anden aldersgruppe 
afhang dengang af, om man 
var født før eller efter 1. sep-
tember. Jeg skiftede hvert 
andet år mellem 2 hold.
De gamle: Poul Hansen, 
Michael Martensen, Henrik 
Anderson, Jytte Nielsen og 
Anni Hansen og året efter 
de unge,(se billedet) Peter 
Munkholm, Bo Steffen-
sen, Alice Madsen, Lisbeth 
Madsen, undertegnede og 
Else Lund, Kim Møller med 
pokalen. Alice og Lisbeth 
fl yttede desværre fra byen, 
medens vi var ungdoms-
spillere.
I 1970 blev det sidstnævnte 
hold amtsmestre i puslinge-
rækken. Det er helt utroligt, 
at de tynde ben kunne holde 
til badminton.
Vi spillede stort set aldrig i 
turneringer under DBF, det 
var altid i VASG&I. Jeg tror 
Kim, Bo og Else var nogen af 
de første, der fi k lov til et par 
turneringer i Århus. Senere 
kom Jesper og Henrik Bor-
gaard, Hanne Olsen og så 
mange fl ere og så gik det 
jo stærkt. Højdepunkterne 
var naturligvis Henriks 
danske mesterskaber i her-
redouble.

Da vi endelig blev til-
meldt Vestjysk Badminton 
Distrikts holdturnering var 
det en helt ny verden. Vi 
skulle den anden vej, når vi 

Jan Steffensen.
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skulle ud at spille. Det var 
ture til Skjern og Ringkø-
bing. Dem havde vi aldrig 
spillet mod før. Jeg husker, at 
Torben Madsen, Bent Møller 
og Erik Midtgård ofte var 
med, da vi kæmpede os op 
fra serie 2 til serie 1. Det må 
have været først i 70’erne. Så 
kom tilgangen fra de yngre 
årgange, Jesper Borgaard og 
Annemette Nielsen. Torben 
Madsen og Karsten Præste-
gaard var også nogle af de 
faste spillere. Der var hurtig 
oprykning til Jyllandsse-
rien, hvor vi så fi k tilgang 
af Erik Hagensen og Henrik 
fi k debut meget ung. Jeg er 
noget usikker på årstallene 
og kan desværre ikke huske 
alle spillerne, men Anni 
Hansen, Susanne Møller, 
Annemette Nielsen, Jette 
Jørgensen og Lene Olsen var 
nok de faste piger. Jeg tror 
Else Lund og Hanne Olsen 
prøvede lykken i Herning. 
Herrerne var udover Erik 
og Henrik, Jesper Borgaard, 
Carsten Pedersen, Karsten 
Præstegaard, Steen Møl-
gaard, Bo Steffensen og
       undertegnede.

Vi havde nogle fantastiske 
år i Jyllandsserien under 
Eriks ledelse og det var helt 
utroligt, hvordan han kunne 
motivere os til træning. Jeg 
tror aldrig Henrik glemmer 
den nytårsmorgen, han 
blev hentet ud af fjerene, alt 
andet end ædru og løb med 
rundt om søen.

Mit lod blev trænergernin-
gen. Tidligt blev jeg hjæl-
petræner hos Inger Madsen 
og jeg fi k også mine egne 
ungdomshold. I 1974, 18 år 
gammel, blev jeg sendt på 
det første instruktionskur-
sus. I 1976-77 tog jeg stort 
set alle de kurser Danmarks 
Idrætsforbund udbød, træ-
nerlære, idrætsskader, psy-
kologi, anatomi og fysiolog, 
osv. I 1979 blev jeg af BBC 
sendt på DBF 1 og i 1981 
efter jeg var kommet til Fyn 
på DBF 2

Jeg fl yttede til Jelling i 1977, 
men spillede stadigt i BBC. 
Først da jeg rejste til Peru 
i 1980, sagde jeg farvel til 
BBC.

Jeg har utrolig mange ople-
velser at sige BBC tak for, og 
også i mit voksne liv har jeg 
trukket på en masse af det 
jeg lærte.
Jeg havnede i Vissenbjerg 
i 1981, hvor jeg spillede på 
Fynsserieholdet i mange år. 
Det var oftest i doublerne, 
jeg gjorde mig gældende, 
men jeg havde jo også været 
mixherre på alle de hold, 
jeg har spillet på i BBC. 
Undskyldningen har altid 
været, at jeg var glad for at 
stå bagved pigerne i mix-
doublen, men sandheden 
nok at jeg ikke kunne klare 
mig i single.
I Vissenbjerg har jeg lavet 
ungdomsstævnerne i 22 år 
og næsten siddet i besty-
relsen lige så længe, men er 
nu stoppet og har overladt 
kræfterne til nye forældre. 
Jeg var initiativtager til den 
ungdomsklassifi kation DBF 
og DGI har indført i alle 
ungdomsrækker. Jeg kørte 
den på Fyn i 4 år, inden vi 
kunne overtale DBF og DGI 
til at lave den landsdæk-
kende.
Nu har jeg til gengæld kriti-

seret den, idet opsplitningen 
af børnene fra de enkelte 
klubber er blevet for stor.

I 1969 da Poul Hansen vandt 
puslingerækken ved amts-
mesterskaberne i Vingsted, 
da var sammenholdet i 
klubben, turen og kort-
spillet mellem kampene 
og efter vi var slået ud, 
det vigtigste. Vi vidste fra 
stævnerne hele sæsonen, 
at Poul var blandt favorit-
terne og vi vidste præcis, 
hvor langt vi selv havde 
mulighed for at komme. 
Der var jo kun et niveau i 
puslingerækken. Det gjorde 
intet, fordi vi var mange 
sammen. I dag bliver hver 
eneste aldersgruppe opdelt 
i 6 forskellige niveauer og 
i værste fald sendt til 6 
forskellige stævner. Det er 
da ikke sjovt, men det er 
desværre resultaterne, der 
tæller mere end fællesskabet 
og det koster rigtigt meget 
på frafaldssiden.

I dag er jeg blevet 51 år og 
lever af at være generalse-
kretær i Dansk Firmaidræts-
forbund, knæene er godt 
slidte, så jeg har nu måtte 
melde fra på Veteranholdet 
og til foråret, når græsset 
blevet grønt skal jeg forsøge 
med lidt golf.

Jeg håber navne og datoer 
er korrekte. Jeg håber, at de 
som jeg har glemt vil tilgive 
mig, men jeg kunne jo skrive 
en navneliste så lang for de 
personer, som har betydet 
noget i denne klub.
Jeg kan se at der er kommet 
nye navne til og sådan skal 
de være.

Kære BBC fortsæt med at 
give børnene oplevelser, de 
kan bygge deres liv på. Det 
vil de have glæde af i rigtigt 
mange år.

Tak for alt.

                Jan Steffensen

Amtsmestre i BBC 1970.
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Minder fra en tidligere
BBC formand

Efter at have spillet flere 
år i gymnastiksalen, lyk-
kedes det i 1973 at få en tid 
i hallen.
Det skete ikke uden besvær-
ligheder. Jeg stod 3 timer 
i kø ved tilmeldingen for 
overhovedet at få en tid fra 
21.20-22.10. Året efter lyk-
kedes det at få vores drøm-
metid, 18.50-19.40, og den 
har vi holdt fast på siden.

Det var lidt af et kulturchok 
at komme i hallen, hvor man 
pludselig fi k mange andre 
indtryk af spillet, og ikke 
mindst kammeratskabet.
Ikke mindst mødet med 
Erik Hagensen ændrede 
mange ting af min opfattelse 
omkring badminton, som 
egentlig kun var tænkt som 
ren motion, og inden jeg så 

Frank Pedersen

mig om, kom en vis Erik 
Midtgaard og foreslog mig 
at indtræde i BBC´s besty-
relse, hvilket jeg accepte-
rede, idet mine to børn også 
havde fået smag for spillet 
med den lille fjerbold.

Jeg startede som formand 
for seniorudvalget, hvor jeg 
fi k hjælp af Halvor Petersen, 
som gav mig en utrolig 
støtte i det arbejde jeg ikke 
havde meget kendskab til, 
men jeg blev hurtigt grebet 
af den spænding det var at 
få tingene til at køre. På det 
tidspunkt lå BBC i toppen 
af Jyllandsserien, andethol-
det i Serie 2, og derudover 
havde vi hold i Serie 4, Old-
boys-Girls, samt fl ere hold i 
Vejle Amt.
Når vi havde hjemmekampe 
om lørdagen, var der fuld 

aktivitet hele dagen. Typisk 
startede vi med kampe i 
ungdomsrækkerne kl. 9. Kl. 
13 startede Jyllandsserien, 
og der gik i reglen små 3 
timer med at afvikle de 13 
kampe, som afvikledes i 3 
runder.
Der var mange tilskuere 
som mødte op og støttede 
holdene. Alle de unge satte 
en ære i at være tællere ved 
de enkelte kampe,- ja, der 
var ligefrem kamp om at få 
lov at komme op på tæller-
stolene.
Til træningen var der også 
fuld knald på, og der sad 
altid spillere og ventede 
på at komme med i træ-
ningen.

Bestyrelsesmøderne var et 
kapitel for sig. Det tog ikke 
lang tid at få det formelle 
overstået, og derefter blev 
der spillet piratwhist til 
langt ud på de små timer.

En sommeraften blev jeg 
kaldt op til Niels Borgaard. 
Her sad bestyrelsen samlet i 
haven, og de havde besluttet 
at jeg skulle være formand. 
Jeg protesterede længe og 
inderligt, men uden held, og 
lod mig til sidst overtale.
Perioden som formand 
rummer mange gode minder, 
og selvfølgelig også mindre 
gode. Specielt udekampene 
med Jyllandsserien var altid 
spændende. Det foregik 
som regel i en lejet bus hvor 
jeg var chauffør, holdleder, 
massør og samarit. Det 
kneb til tider at opfylde alle 
roller. Jeg husker engang i 
en kamp mod Sønderborg, 
da vi skulle i gang med 
herresinglerne kunne jeg 
ikke fi nde vor 1. herresingle 
Carsten. Efter nogen tids 
søgning fandt jeg ham i 
en telefonboks i færd med 

at telefonere til kæresten i 
USA, som han var meget 
forelsket i, og som i dag er 
hans kone.

Et andet af de gode minder 
var da jeg i 1984 blev valgt 
som årets leder i SIB, i meget 
tæt konkurrence med Helge 
Jensen fra BIF. At det lyk-
kedes, skyldes i høj grad 
Erik Hagensen´s talent for 
at samle de nødvendige 
stemmer til mit valg.

Når jeg ser tilbage, mener 
jeg at have oplevet guld-
alderen i BBC. Desværre 
startede nedturen også kort 
derefter, men i dag fornem-
mer jeg at der er talenter på 
vej, som kan føre til en ny 
god periode for BBC.

Jeg ønsker klubben tillykke 
med jubilæet, og takker for 
de mange gode timer som 
BBC har givet mig og min 
familie.

Med venlig hilsen
Frank Pedersen

(Formand for BBC i årene 
1984-1985 samt 1989-1992

BBCBBC
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1991–2000 Ægteparstævne BBCBBC
1947-20071947-2007

Gennem nogle år havde vi 
-  Hanne & Frank Pedersen 
og Hanne & jeg deltaget i et 
mix-stævne i Ringsted  - kun 
for ægtepar.
Stævnet forløb over både 
lørdag og søndag og var 
arrangeret på en sådan 
måde, at alle par spillede 

4-6 kampe hver dag og at 
man om søndagen alene 
spillede mod jævnbyrdige 
modstandere.
Vi mente, at der også var 
baggrund for et sådan 
arrangement i Jylland og 
derfor inviterede vi til ægte-
parstævne i Brande den 

2/11, 1991.
40 ægtepar fra Skagen 
i Nord til Brøndby i øst 
deltog i stævnet første gang 
og det blev starten på 10 års 
uafbrudt succes.
En ikke uvæsentlig del af 
succesen skyldtes nok også 
det sociale islæt vi lagde for 
dagen. Alle par blev budt 
velkommen i døren, når de 
trådte ind i Brande Hallen, 
og vi sørgede også for at alle 
nye par – som ikke tidligere 
havde deltaget – blev draget 
ind i det sociale liv som fore-
gik dagen igennem. 
Når lørdagens kampe var 
overstået, var der stor fest 
lørdag aften, men da alle 
skulle spille igen søndag 
morgen, sluttede vi altid af 
kl. 24.
De første par år overrakte 
vi under lørdagens fest en 
kagerulle til det par, som vi 
skønnede havde opført sig 
dårligst over for hinanden. 

Det ophørte dog efter 3. 
år, da den ægtemand som 
modtog kagerullen, blev så 
fortørnet over dette, at han 
ikke senere deltog i stævnet. 
Men det skal bemærkes, at 
han virkelig havde fortjent 
den.
Efter 10 år besluttede vi – til 
stor ærgrelse – for de 64 
ægtepar som deltog sidste 
gang – at stoppe. Da havde 
173 forskellige ægtepar – 
fordelt på 38 klubber - fra 
hele landet deltaget 1 eller 
fl ere gange i stævnet og 3 
par havde deltaget gennem 
alle 10 år.
Det var meningen, at øko-
nomien i stævnet blot skulle 
løbe rundt, så derfor var det 
en stor glæde for os da vi 
efter sidste stævne kunne 
overrække BBC´s  ung-
domsafdeling en check på 
41.488 kr. 

Jørgen Boye

Klubbens logo igennem tiden
Vort emblem, klubmærke, havde en besværlig og frem for alt en lang fødsel. Det blev nævnt 
første gang d. 6. januar 1949 ret så kortfattet i en protokol: “Skal have emblem”. Den 25. 
januar samme år bliver emblemet drøftet, men grundet økonomiske årsager “foreløbigt 

forkastet (stempel 80 kr.). Klubmærker ligeledes vente til kassebeholdningen kan overskues.”
Den 8. februar 1950 er det igen på tapetet. Citat: “Klubemblem drøftet. Bestilles hos Mølgård, hvis der opnås tilslutning 
til sagen ved klubaftenen”.
Der var tilsyneladende ikke rigtig tilslutning den aften - i hvert fald sker der ikke noget før på bestyrelsesmødet den 23. 
november 1951, hvor citat: “Ella Ankjær ville meget gerne om B.B.K. kunne få et emblem; hvilket også Arne Larsen var 
opsat på, og han lovede at komme med nogle forslag til næste bestyrelsesmøde”.
Og så er der ellers blank forhandlingsprotokol fra november 1951 til september 1970 med hensyn til klubmærke.
På bestyrelsesmødet den 9. september 1970 er følgende citat hentet: “Erik Midtgaard vil lave et udkast til klubmærke til 
trænings- og turneringstrøjer”. Resultatet af dette endelige udkast er det nuværende udseende.

Klubbens første kendte 
klubmærke er fra cirka 1949.
De var lavet af filt og de 
var selvgjorte. På det tids-
punkt hed klubben “Brande
        Badminton Klub”.

Det næste logo som klubben fi k, er fundet i “Brande Sport” 
- et blad der havde rapporter og information fra Brandes 
forskellige sportsklubber. Det eksisterede tilsyneladende 
kun i perioden (cirka) 1969 til 1971. Hér har klubbens navn 
ligeledes fået en ny stavemåde. Skiftet fra B.B.K. til BBC 
synes at være sket imellem 1967 og 1968. Kunstneren til dette 
mærke i Brande Sport kendes så vidt vides ikke.

Klubbens
nuværende logo.

BBCBBC
1947-20071947-2007
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For børnenes skyld
Til lykke med 60 års jubi-
læet. Det er mig en glæde 
– udefra – at se den aktivitet, 
der er hos jubilaren, når 
det gælder arbejdet med 
børnene.
Der skal ikke herske tvivl 
om, at nok er BBC en for-
ening for alle aldre, så mener 
jeg, at arbejdet med børnene 
er det vigtigste. Og kræver 
den største omhu og det 
meste arbejde. 
Motionisterne er der jo også 
i stort antal, men det er mit 
helt klare indtryk fra min 
tid som formand, at de 
egentlig helst vil passe sig 
selv. Dermed belaster de jo 
heller ikke bestyrelsen med 
arbejde!
Næh, det er hos børnene det 
foregår.
Jeg husker mine seks år 
netop for en tid med utrolig 
meget arbejde med børn, 
hvor vi hele tiden forsøgte 
at sætte noget i gang og 
få så mange som muligt 
med i turneringer og ud til 
stævner.
Vi fik ansat professionel 
træner udefra, hvor Karsten 
Thomsen var den første, 
og han fik hurtigt skabt 

resultater på flere måder. 
Vi fik endda genskabt et 
seniorhold med nogle af 
”de gamle” og havde et par 
oprykninger næsten som i 
den tidligere storhedstid. 
Men ihh hvor det efterhån-
den kneb med at få spillere 
nok, efterhånden som de 
unge fl yttede fra byen og 
nogle af ”de gamle” faldt 
fra.
Men i ungdomsafdelingen 
blomstrede det, hvor det 
mest markante var, at vi fi k 
stablet begynder-stævnet 
på benene. Jeg hentede lidt 
inspiration hos DBF, men 
ellers var/er det et stævne, 
som vi skabte helt i vores 
egen stil.
Ud over selve spillet sør-
gede vi for en række aktivi-
teter, som var med til at give 
spillerne oplevelser. Vi tog 
til DM og Danish Open. Vi 
var til sommerlejr i Herning 
sammen med Morten Frost, 
ligesom vi havde opvis-
nings-stævner i Brande med 
så kendte navne som de 
to senere verdensmestre 
Peter Rasmussen og Camilla 
Martin samt Michael Søga-
ard og Kenneth Jonassen. 

Jeg husker også min for-
mandstid som en fortsat 
genopretning fra 1989, 
da klubben først i tredje 
forsøg fik valgt en besty-
relse, hvor et par gamle ken-
dinge, Jørgen Boye og Frank 
Pedersen, gik i spidsen. Det 
grundlag var jeg med til at 
arbejde videre på – ”hånd-
plukket” af Frank!
Det får mig til at rette en 
speciel lykønskning til for-
eningens bestyrelse. Hvor 
er det utrolig godt, at nogle 
som Jer stadig er parat til at 

trække i arbejdstøjet og yde 
en indsats for fællesskabet 
og andre mennesker. 
Mit største ønske ved jubi-
læet – som da jeg var for-
mand ved de 50 år – skal 
være, at der fortsat vil være 
ledere til at stå i spidsen for 
arbejdet i foreningen.
Held og lykke med frem-
tiden

Jan Svendsen 
(Formand for BBC
i årene 1992-1998)
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Jan Svendsen

Dørslundvej 37 B
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BBC resultater i marts
I de 3 første weekender i 
marts har der været rigtig 
stor stævneaktivitet i Brande 
Badminton Club. Klubben 
har haft over 20 spillere af 
sted til stævner, og må man 
sige; med stor succes.

Danske Bank Cup i Ikast
Første weekend deltog 9 
Brande-spillere i Ikasts til-
bagevendende Danske Bank 
Cup. Stævnet er et af de stør-
ste stævner i Danmark, med 
deltagere fra 5 lande og over 
450 spillere som tilsammen 
skulle spille 1083 kampe. 
Stævnet er med overnatning 
– og for at kunne afvikle 
turneringen, måtte der tages 
rigtig mange spillesteder 
i brug om lørdagen.  Der 
blev således spillet i Brande, 
Sunds, Bording, Engesvang, 
Tjørring samt selvfølgelig 
hvad der kunne opdrives af 
haller i Ikast.
BBC opnåede følgende 
pointgivende resultater:
I U13C blev det til en 5. 
plads til Morten Rahbek 
i single. Resultatet blev 
gentaget i double med mak-
        keren, Jeppe Studsgaard. 

I U13A opnåede Rene Taudal 
en 2 plads i single samt en 
3. plads i double med Ben-
jamin Heide. I U13M blev 
det til en 3 plads i single til 
Alister McEwen.

LM U11
Mens de andre BBC-spillere 
kæmpede i Ikast var U11 
spillerne til DGI´s landsme-
sterskaber i Vejen Idræts-
center. LM er kæmpestæv-
ner med deltagere fra hele 
landet. For at deltage i selve 
stævnet må man igennem et 
kvalifi kationsstævne først, 
for at begrænse deltageran-
tallet. Det er således fl ot blot 
at kvalifi cere sig. 
Brandespillerne havde ikke 
det store held i single, hvori-
mod der blev opnået føl-
gende resultater i double:  
3 Plads i U11A til Frederik 
Lauritzen og Rasmus Lau-
ritzen.  I U13B opnåede Phil-
lip Serup en 5. plads med sin 
makker: Nikolai Pedersen, 
Silkeborg BK.

LM U13
I weekenden 9/3 – 10/3 var 
der så LM for U13-spillerne.  

Stævnet foregik i de 6 haller 
i Fredericia Idrætscenter 
samt i 2 andre haller i Fre-
dericia. Der var en kæmpe 
høj deltagerantal. I U13C 
var der således 141 spillere 
i herresingle alene.
K e v i n  P e d e r s e n  b l e v 
nummer 5 i single U13C. 
Niclas Warrer vandt sin 
pulje, men 1/32-dels fi nalen 
blev  desværre endestatio-
nen. I double blev det til en 
fl ot 5. plads til Peder Eriksen 
og Daniel Booth.
I U13A blev det til to 5. 
pladser til Rene Taudal.  1 
i herresingle og 1 i double 
med Wiliam Kallestrup fra 
Frederiksberg BK.
I U13M gik Alister McEwen 
helt til fi nalen i single, hvor 
det desværre blev til et 
knebent nederlag. I doublen 
klarede Alister sig også 
godt. Sammen med mak-
keren: Frederik Overby, 
Silkeborg BK blev det til en 
samlet 3. plads.

LM U15
Weekenden 17/3 – 18/3 
var det så U15-spillernes 
tur.  Stævnet blev ligele-
des afviklet i Fredericia 
Idrætscenter. BBC var her 

kun repræsenteret af 1 spil-
ler, nemlig Jannik Taudal i 
U15A. Efter en sløj lørdag 
hvor singlerækkerne blev 
afviklet, tog Jannik grun-
dig revanche om sønda-
gen i herredoublerækken. 
Sammen med sin makker: 
Alexander Mikkelsen, Bag-
terp (en spiller som Jannik 
før stævnet end ikke havde 
set før), gik de hele vejen 
til fi nalen blandt de 36 par. 
Først efter 5 vundne kampe 
blev finalen endestatio-
nen for Jannik og makker.  
Finalen blev tabt meget tæt 
i 3 sæt.

Oprykninger
Kevin Pedersen har nu 
opnået point nok til opryk-
ning til U13B-rækken med 
sin ¼-fi naleplads i LM.  Med 
resultaterne i både LM og 
Ikast-stævnet har Alister 
McEwen opnået oprykning 
til Elite-rækken.  Alister 
bliver den blot 3. spiller i 
BBC´s nyere historie som 
kommer i E-rækken. De 2 
andre spillere var: Jacob 
Raahauge og Christoffer 
Heide.  BBC ønsker Ali-
ster og Kevin tillykke med 
oprykningerne !!!

BBCBBC
1947-20071947-2007

Medlemstal
Medlemstallet ligger pt. på 
288 medlemmer, fordelt på 
82 ungdomsspillere og 206 
seniorer og motionister. 
Tallet har ligget rimeligt 
stabil gennem de sidste 3-4 
år. Dog er der kommet fl ere 
ungdomsspillere til i de 
sidste par år. I lighed med 
tendensen på landsplan, 
kniber det med at holde på 
spillerne i aldersgruppen 
14-18 år.
Vi håber på at kunne øge 
medlemstallet en smule 
gennem de næste par år, og 
håber at alle vil være med 

BBC´s økonomiske og 
medlemsmæssige tilstand
Hermed en lille status fra kasserer Kurt Sørensen i anledning af BBC´s 60 års jubilæum.

til at støtte op omkring 
dette. I den forbindelse kan 
der altid bruges lidt hjælp i 
forbindelse med stævner o. 
lign. hvor der tjenes penge 
hjem til klubben.

Økonomi
Sidste regnskabsår (2005-
06) udviste et overskud på 
kr. 13.000. Til sammenlig-
ning var der et underskud 
de seneste 2 år på hhv. kr. 
14.000 & kr. 18.000. Inde-
værende regnskabsår ser 
også ud til at give et over-
skud, så fremtiden ser ok 
ud, selv om vi jo altid kan 

bruge sponsorater o.lign. 
I kan også være med til at 
udbrede sporten til venner 
/ familie / arbejdskollegaer. 
Badminton giver jo god 
motion og en masse socialt 
samvær.

Fremtid
Fremtiden er altid svær 
at spå om. Specielt kom-
munesammenlægningen 
har gjort det svært at spå, 
da der stadig er mange 
løse ender, som vi ikke helt 
kender svaret på endnu. 
Umiddelbart ser det ud til at 
sammenlægningen betyder 

at hal-lejen til alt ungdom 
bliver gratis. Til gengæld 
stiger prisen betragteligt for 
seniorer og motionister. Det 
bliver nok også væsentligt 
dyrere at leje gymnastiksa-
lene på skolerne, men det 
kan vi i skrivende stund 
ikke helt få svar på. 
Bestyrelsen har dog beslut-
tet at motionisterne i hal-
lerne ikke skal mærke pris-
stigningerne i væsentlig 
grad. Da vi sparer hal-lejen 
til ungdom og også til ung-
domsstævner,  kommer 
det så nu motionisterne til 
gode. 
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Landsmesterskab til BBC

BBC havde i weekenden 
d. 24-25 marts 2997 et hold 
med til DGI´s Landsme-
sterskaber i badminton. 
Stævnet blev spillet i Ving-
sted og Vejle. Holdet havde 
kvalifi ceret sig ved at vinde 
den lokale holdturnering 
i DGI Midtjylland. Holdet 
stillede op i A-rækken (som 
er den bedste række) og i 
disciplinen 4D, hvilket helt 
nøjagtig betyder at holdet 
består af 4 drengespillere.

Indledende runde
Holdet spillede i Vejle-Cen-
tret og overnatningen fore-
gik i Vingsted. Der var 8 
hold med fra hele landet, 
og i første omgang blev der 
spillet i 2 puljer. Lørdag 

blev alle 3 singler spillet, og 
søndag de 3 doubler. Alle-
rede efter lørdagen så det 
lovende ud. Brande førte 
alle 3 kampe med 3-1 inden 
doublerne. Og da 5 af de 6 
doublekampe blev vundet 
var holdet så klar til fi nalen 
mod Slagelse.

Nervøsitet
“Inden finalen var spil-
lerne lidt nervøse”, siger 
træner Lars Heide. Slagelse-
spillerne var i gennemsnit 
næsten et hoved højere end 
Brande spillerne. Men i 
Badminton kan manglende 
fysik heldigvis opvejes af 
god teknik, så holdet gik til 
opgaven med gejst og gå-
på-mod. 

Her ses de glade landsmestre fra BBC. Holdet bestod af Ali-
ster McEwen, Rene Thaudal, Benjamin Heide og Mathias
Raahauge.

Finalen
Finalen blev en meget tæt 
affære, hvor kampene var 
meget tætte. De 4 single-
kampe blev spillet først. 
Dette foregik samtidig, så 
træner Lars Heide havde 
meget travlt med at give 
gode råd i pauserne. Det gik 
rigtig godt – bortset fra når 
pauserne var på samme tid. 
Heldigvis kunne de andre 
forældre træde til når det 
kneb. Et par af de mest tætte 
kampe faldt heldigvis ud til 
Brandes fordel. Resultatet 
efter de 4 singler var 3-1 til 
Brande. Så var det frem med 
lommeregneren. Brande 
skulle vinde mindst 2 sæt 
– så var landsmesterskabet 
i hus. Første double tabte 
Brande i 2 sæt, og spæn-
dingen var helt intakt inden 
den sidste kamp. Her blev 
det heldigvis en 2-0 sejr. 

Jubel
Så var det tid til jubel, selv 
om trætheden nu for alvor 
havde meldt sig. Sent oppe 
lørdag aften for at se fod-
bold. Op og spise morgen-
mad og med bussen til Vejle 
kl. 07:45. Samtidig var uret 
jo lige blevet stillet frem i 

løbet at natten. Men spil-
lerne formåede dog at holde 
sig vågne under præmie-
ceremonien. På køreturen 
hjem sov samtlige spillere 
inden 5 minutter. Så kære 
forældre: Er i trætte af alt 
for aktive børn, så send dem 
blot til badminton. 

Første Hold-LM til BBC
Selv om BBC her til sommer 
har 60 års jubilæum, er 
det første gang at klubben 
vinder et LM. Vi håber så 
blot ikke, at vi kommer til 
at vente 60 år på den næste. 
U13-holdet vandt sidste år 
en 2. plads. “Næste år håber 
vi på en sejr igen”, siger Lars 
Heide. 2 af spillerne er 1. 
års og med på holdet igen 
til næste år.

Spillerne
Holdet bestod af følgende 
spillere (billede af spillerne 
kan ses nedenfor):
- Mathias Raahauge
- Benjamin Heide
- Rene Thaudal
- Alister McEwen

BBC ønsker holdet tillykke 
med sejren.

Kenneth Raahauge og Lars Heide samt spillerne fra BBC modtager 
her medaljer efter at landsmesterskabet er kommet i hus.

Hold søger spiller / 
Spiller søger hold:
Vi er igennem sæsonen blevet spurgt af både motio-
nist-hold som mangler en spiller, samt af spillere som 
mangler andre at spille med, om vi havde kontakt til 
nogen som havde lyst til at spille.

Det vil vi i næste sæson prøve at strukturere, således 
at hvis et hold mangler f.eks. en 4.mand til at kunne 
udfylde en bane, eller evt. ønsker at have en ”reserve-
spiller” i baghånden, så kan de henvende sig til Jens 
Pedersen, som så vil prøve at matche dette ønske med 
andre spillere som mangler et hold at spille med.

Derfor, hvis du i næste sæson har et hold som mangler 
en spiller, eller hvis du mangler et hold at spille med, så 
henvend dig til Jens Pedersen. 
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www.brandebadmintonclub.dk 
Har du været inde på BBCs hjemmeside? Det er der faktisk en stor sandsynlighed for. 
Vi har siden hjemmesidens lanciering set et øget brug af BBCs hjemmeside. Det er hovedsageligt i de måneder, hvor vi 
afholder stævner, at besøgstallet er højest. Det hænger naturligvis sammen med, at andre klubber tjekker spilletider etc. 
Ligeledes er der nok mange som går ind og ser billederne fra de enkelte stævner når de lægges ud på klubbens hjem-
meside. 
Sidste år var det højeste besøgstal i november måned, hvor der var ialt 1.912 besøg i løbet af måneden, hvilket svarer til 
gennemsnitligt 63 besøg pr. dag! Maj 2006 havde derimod det færrest antal besøg. ”Kun” 255 loggede sig på vores hjem-
meside i denne måned, hvilket svarede til gennemsnitligt 8 besøg pr. dag. For hele 2006 blev siden i gennemsnit besøgt 
20 gange hver dag, hvilket vi i bestyrelsen er ganske godt tilfredse med og vi syntes, at det bekræfter dens berettigelse.
Vi tilstræber at holde siden ajourført med de seneste informationer, således at både spillere og forældre kan fi nde de 
nødvendige informationer omkring bl.a. spilletider, stævner og kontaktinformationer. I den forbindelse skal der lyde 
en stor tak til vores ”Webmaster” Jens Pedersen, som med stor ihærdighed og omhu sørger for, at siden løbende bliver 
opdateret.
Vidste du, at du kan fi nde f.eks. følgende på hjemmesiden:

- oversigt over stævner
- holdturneringer
- aktivitetskalender
- kontaktpersoner med telefonnumre
- træningstider

- banefordeling
- billedgalleri
- spilleregler
- relevante links
- og meget mere........

Du er meget velkommen til at komme med forslag og idéer til forbedringer.
Disse kan sendes til jens@brandebadmintonclub.dk
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Holdturnering 2006-07
Sæsonen 2006-07er nu over-
stået. En sæson hvor der var 
hele 9 ungdomshold i spil, 
heraf to under DBF.

U11-øvede har vi de sidste 
år deltaget i med stor glæde, 
da det både er træning og 
holdturnering. Der star-
tes nemlig fredag aften 
med fælles træning for alle 
hold der er tilmeldt, for så 
sammen at overnatte inden 
en holdkampsrunde lørdag 
formiddag. Holdet i år kom 
på en sikker 2. plads efter 
Grindsted, som senere blev 
Jyske mestre. Holdet fra 
BBC bestod af Frederik og 
Rasmus Lauritsen, Michael 
Nielsen og Phillip Seerup.

3 hold deltog i U11 under 
DGI, som var blevet til en 
stor landsdel i denne sæson. 
Det betød at det ene U11-
hold skulle spille mod klub-
ber fra Viborg-området. 
Holdet blev nr. 3, med netop 
Viborg som nr. 1. Viborg var 
også det hold som slog det 
andet hold fra BBC ud efter 
at dette hold fra BBC havde 
vundet deres pulje med 
BBC 3 på anden-pladsen. 
Hold 1 (som altså blev nr. 3 
i landsdelen) var Jeppe Friis, 
Tobias Warrer, Morten Lau-
gesen og Emil Damholdt. 
Hold 2 bestod af Benjamin 
Petersen, Søren Laugesen, 
Morten Lund og Givanni 
Papi, og Hold 3 bestod af 
Emil Lorenzen, Thor Ander-
sen, Søren Østergaard og 
Frederik Stoltenborg.

U13C var holdet der deltog 
i DGI, og de måtte se Kibæk 
vinde rækken foran sig. 
Holdet fi k ellers nogle rig-
tigt gode kampe, da først 
rækken var blevet ændret 
et par gange. Her bestod 
holdet af Morten Rahbæk, 
Victor Nested, Peter Erik-
sen, Daniel Booth og Nico-
las Warrer.

U13D fi k en 3. plads. Her 
spillede Emil Eriksen, Fre-
derik Andersen, Niklas 
Christensen og Frederik 
Madsen nogle tætte og lære-
rige kampe.

U13-Drenge hed holdet 
under DBF som bestod 
af Kevin Pedersen, Mat-
tias Raahauge, Benjamin 
Heide, Rene Taudahl og 
Alister Mcwen. Det blev til 
en anden plads, og dette 
kun fordi der desværre 
ikke kunne fl yttes en kamp. 
Ellers var det sikkert blevet 
en delt 1. plads.

I U15B går tre spillere igen, 
da de også var meldt til i 
U13A, men dog som det 
eneste hold i Landsdelen. 
De tre var Benjamin, Rene 
og Alister. De fik Jannick 
Taudahl med i U15B som 
den eneste rigtige U15-spil-
ler. Det blev til et sikkert 
landsdelmesterskab.

U15C var et hold det kneb 
med opbakning fra. Holdet 
måtte melde fra til sidste 
runde, og blev derfor ikke 
nr. 1. Ærgerligt, men holdet 
havde også haft svært med 
at finde spillere. Holdet 
var Tobias Jensen, Mads F 
Jensen, Lasse Christensen 
og Rune Andersen, med 
hjælp fra Mads K Madsen, 
Benjamin Heide og Mattias 
Raahauge.

Da U13A-holdet var til-
meldt, og også var vin-
dere af U15B rækken, blev 
de udtaget til Landsme-
sterskaberne, som det kan 
ses andetsteds, med et fl ot 
mesterskab til BBC.
Tillykke med det, drenge.

Betaling
til næste sæson:
 Ja, det er selvfølgelig alt for tidligt at snakke om dette 
nu,- og dog…..
Det er til tider ganske besværligt at få penge op af 
klubmedlemmernes lommer – også selvom de helt uden 
tvang selv har tilmeldt sig sæsonens badminton. Det 
har desværre enkelte gange i løbet af sæsonen betydet 
at en bane har stået reserveret, uden at folk i sidste ende 
har betalt for banen. Det er selvfølgelig en skam for de 
personer der ellers kunne have fået banen.
Dette laver vi om på til sæson 2007/2008, som vil foregå 
på følgende måde:
Alle der har betalt for tider i den netop overståede 
sæson 2006/2007, vil automatisk have forhåndsreser-
veret denne samme tid til næste sæson. For at holde 
tiden, kræver det at ALLE spillere har betalt årets 
kontingent SENEST 14 dage før sæsonstart. Er dette 
ikke sket, vil alle banens spillere blive slettet, og banen 
sat til salg igen. 
Er der 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 sæsonstart.
Dvs. at man på klubbens hjemmeside ca. 10 dage før 
sæsonstart (for at tilgodese tid til bankoverførsler) kan 
se hvilke baner der er til salg,- og derefter er det ”først 
til mølle”.
Har man derfor i denne sæson en tid som man gerne 
kunne ønske anderledes til næste sæson, er det med at 
holde øje med hjemmesiden op til sæsonstart, for at se 
om der er andre baner der ikke har betalt,- og derfor 
er til salg.
Det er vigtigt at vi allerede nu gør opmærksom på 
denne fremgangsmåde, for at undgå misforståelser til 
næste sæson.

Oprykninger denne sæson

Følgende ungdomsspillere i BBC har i løbet af sæsonen 
kvalifi ceret sig til oprykning:

   Fra Til
Alister McEwen  M E
Benjamin Petersen D C
Daniel Booth  D C
Frederik Andersen D C
Gry Bertelsen  D C
Jannick Taudahl  B A
Kevin Petedsen  C B
Mads K Madsen C B
Michael Nielsen  D C
Morten Rahbæk  D C
Peter Eriksen  D C 
Rene Taudahl  A M
Tobias Warrer  D C 
Victor Nested  D C 



60 En stor tak
til BBC´s

sponsorer
Her ved sæsonens afslutning vil vi gerne benytte lejligheden

til at give en stor tak til klubbens sponsorer.
Det er utroligt vigtigt for en klub som BBC at have sponsorer

som støtter klubbens aktiviteter, hvilket har været medvirkende til
at vi i klubben har kunnet afholde en masse spændende 

og indholdsrige aktiviteter for klubbens medlemmer.
Klubbens sponsorer:

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
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