Gymnastik
Jubiiii, så er vi klar

Mandag den 1. september
starter sæsonen i BPI Gymnastik og vi GLÆDER os til
at komme i gang! Aldrig har vi
haft så mange hold – og alle
instruktører og udvalgsmedlemmer glæder sig til at tage
fat på endnu en spændende

sæson og igen skabe liv og
aktivitet i sal og hal.
Nedenfor er sæsonprogrammet – og på hjemmesiden
kan du læse mere om de enkelte hold. Vi åbner for tilmelding torsdag den 7. august
via
http://www.bredstruppjedsted.dk/gymnastik

Børne-/ ungehold

Holdene træner i BredstrupPjedsted Hallen eller gymnastiksalen med mindre andet
er angivet. I den kommende
sæson har vi tre nye hold på
programmet:

Hold

Ugedag

Klokken

Instruktører

1

Forældre-barn

Onsdag

16.30 - 17.30

Anne-Cathrine

2

Far-barn

Lørdag

9.00 - 10.00

Stig og Mads

3

Ildfluer 3 - 4 år

Tirsdag

16.45 - 17.45

Hanne B, Yvonne, Emma, Cecilie, Maja og Sidsel

4

Smølfer 4 - 5 år

Mandag

16.00 - 17.00

Katrine, Lisbeth, Christina, Frederikke, Julie, Fie,
Isabel og Amalie

5

Drengetons 5 år - 2. kl

Mandag

17.00 - 18.00

Morten, Alex, Kasper og Sophus

6

Pigefræs 0. - 2 kl.

Torsdag

16.45 - 17.45

Mette, Anette, Gitte, Karen, Anna og Laura

7

Krøllebøllerne

Onsdag

17.30 - 18.15

Kristine, Heidi og Tine S

8

Spring 2. - 4. kl. *

Mandag

17.00 - 18.30

Margit, Jørgen, Lars, Henrik, Dorthe, Katja, Mie og
Ane Mai

9

Spring 5. - 8. kl. *

Mandag

18.30 - 20.00

Jørgen, Henrik, Lars og Trine

10

Rytme 3. - 7. kl.

Torsdag

17.45 - 18.45

Signe og Lisa

* træner i hallen på Fredericia Gymnasium, Nørrebrogade 88, 7000 Fredericia.

Drengetons – er for alle friske drenge 5 år – 2. kl. der er
klar til tons, tummel og vilde
spring.
Krøllebøllerne – er holdet
for børn, der af den ene eller
anden grund har svært ved at
deltage på vores andre børnehold – det kan f.eks være
fordi barnet er udfordret fysisk eller helbredsmæssigt.
Holdet er ledet af gymnastikinstruktører der ønsker at
skabe glæde ved bevægelse
og samvær.
Shake’n’styrke – er holdet
hvor Tine finder de latinamerikanske rytmer frem og
krydrer glade danse og fede
bevægelser med sjov styrke
og udholdenhed.
På
http://www.bredstruppjedsted.dk/gymnastik eller
facebook/BPIgymnastik kan
du finde mere information,
ligesom du velkommen til at
kontakte Trine på mobil 5118
2433 hvis du har spørgsmål.
Vel mødt til en super sæson i
en aktiv forening.

Voksenhold
Hold

Ugedag

Klokken

Instruktører

11

Crossgym

Mandag

18.45 - 19.45

Ella, Alex og Morten

12

Vakse Quinder - 25+

Mandag

19.45 - 21.30

Trine

13

Kondikarle **

Mandag

20.00 - 21.00

Ella

14

Idræt på stol

Tirsdag

15.30 - 16.30

Hanne R og Else Marie

15

Shake’n’styrke

Tirsdag

18.45 - 19.45

Tine J

16

Yoga

Tirsdag

19.55 - 21.00

Mette L. og Trine

17

Motionsdamer

Onsdag

19.00 - 20.00

Mona

BPI’s bestyrelse
Formand:
Karl Anker Thomsen
Fiskebækvej 30
 28 10 72 65
Kasserer:
Karen Boysen
Tornsagervej 1
 40 17 21 21

Medlemsadm.:
Brita Underbjerg
Enghavevej 1
 75 95 43 09 / 20 10 44 93
Sekretær:
Jette Staub-Jensen
Sivvænget 1
 21 90 29 56
Badminton:
Lotte Lissau
Bredager 11
 22 21 68 53

Badminton:

Lotte Lissau *)
 22 21 68 53

Kirsten Møller
 51 61 38 73 / 75 95 98 99

Gert Agner Rasmussen
 28 55 10 40

Blad:

Jørgen Hansen *)
 75 95 43 05 / 26 15 20 04

Gymnastiktrænerne er klar til en ny sæson
Mette Dumstrei
 22 96 00 79
Henrik Væver
 24 24 49 60

Ella Hachenberger
 25 31 83 79
Aase Jørgensen
 75 95 43 18

Birgitte Simonsen
 75 95 43 04
Jørgen Jakobsen
 75 95 42 90

Skydning:

Lars Kring Mortensen *)
 24 81 00 49

Preben Sørensen
 23 45 79 07
Bo G. Madsen

Eva Jespersen
 40 45 44 76

 28 44 33 79

Stig Andersen
 22 88 98 03

Bent Knudsen
 29 21 72 05

Michael Henningsen
 24 66 73 19 / 75 93 40 14

Tennis:

Anne-Marie Hansen
 29 92 69 95

Kurt Kingod

Døgnservice: 70 10 80 90

Tennis:
Aase Jørgensen
Elboparken 19
 75 95 43 18 / 22 89 05 74

Seniormotion:

Thomas Fragtrup
 25 39 15 44

Pjedstedvej 93 - 7000 Fredericia - Tlf.: 7595 4266

Skydning:
Lars Kring Mortensen
Elbovænget 19
 24 81 00 49

Mette Kusk Jensen

Lars Stjernholm
 75 95 40 12

Håndbold:

Mette Rehmeier-Madsen *)
 75 95 45 75 / 24 64 63 14

Tina Bjørchmar Thomsen
 26 79 59 09
Karina Schelde Madsen
 22 88 98 06

Gymnastik:

Trine Hansen *)
 51 18 24 33

Anette Papsø Møller
 75 95 48 24 / 22 19 48 24
Linda Bang
 22 94 66 44

Yvonne Christiansen
 60 11 09 44

Bredstrup - Pjedsted Idrætsforening

Håndbold:
Mette Rehmeier-Madsen
Nyager 28
 75 95 45 75 / 24 64 63 14

Gitte Kohls
 21 42 04 90

Fodbold:

se at der er plads til flere. Vi
vil gerne have, at vores gode
baner bliver udnyttet fuldt ud.
Tirsdag formiddag er der en
flok seniorer der hygger sig,
onsdag aften spiller vi sammen, så kom og se hvad I går
glip af.
Den 6. og 7. september afholder vi klubmesterskaber,
der er publikum også velkommen.. Medlemmerne skal huske at melde sig til, så vi kan
få nogle gode kampe på programmet.
Som tidligere sæsoner vil
banerne være åbne, indtil
frosten sætter en stopper for
spillet.
Tak for godt samarbejde til
medlemmer, udvalg og Poul
og Mette.
Aase Jørgensen

Gymnastik:
Trine Hansen
Landsmosevej 35
 51 18 24 33

Morten Bjerrum
 20 78 04 06 / 75 91 06 84

Lene Christensen
 75 95 47 46

Tennis

Fodbold:
Jørgen Hansen
Landsmosevej 33
 75 95 43 05 / 26 15 20 04

BPI’s udvalg

 26 12 45 41

Sæsonstart i uge 36. ** Kondikarle dog i uge 37

Så er halvdelen af sæson
2014 gået. Der har været
spil-sammen med og uden
grill med fin opbakning alle
gange. Den 18. juni var det
”bane rens dag” med efterfølgende grill og spil, det var
den eneste dag, hvor der
ikke var det helt store fremmøde. Vi prøver igen d. 20
august og håber på lidt flere
deltagere, vi synes vel alle at
det er dejligt, når banerne ser
godt ud.
I DGI´s turnering har vi deltaget med 3 damehold og to
mixhold. Alle har haft gode
kampe. Der venter stadig
flere i eftersommeren.
Der har været tilmeldt 12 børn
og Flemming Wollenberg har
været sikker træner for de
unge. Tak for det. Senior afd.
har 32 medlemmer, så I kan

BPI navne og numre

Thomas Sørensen
 24 79 66 33

Tonni Leth
 40 42 90 30
Aase Jørgensen *)
 75 95 43 18

Ejgild Christensen
 22 32 16 11

Flemming Wollenberg
 75 95 42 55
Brian Sørensen
 40 63 24 46

Susanne Justesen
 20 92 44 59

*) = Formand for udvalget
Rettelser sendes til

E-mail: bpi.fokus@gmail.com

Leder
BPI er klar til vintersæsonen
2014/15 og du kan se hvilke
muligheder du har for aktiviteter under idrætsforeningen,
her i folderen.
Santrolløbet blev igen i år
afviklet på Santrol Arena og
jeg vil her benytte lejligheden til at rette en stor tak til
Helle Specht og hele hendes
”mandskab” for den store
indsats. Løbet blev en stor
succes og Hospitalsklovnene, Spejderne og BPI har I
den anledning modtaget ent
meget pænt bidrag til ungdomsarbejdet, i de forskellige
organisationer.
Den nye skolereform lægger
op til mere aktivitet for skoleeleverne og det kan meget
vel ske i samarbejde med
BPI. Vi har haft et indledende
møde med skoleledelsen og
snakket mulighederne igennem. Der er ikke lagt konkrete planer for samarbejdet
endnu og da skolen har lagt
planer for år ét efter skolereformen, uden BPI, regner vi
ikke med de store ændringer.
På længere sigt forventer
begge parter dog, at samar-

Nr.

2

bejdet øges, under den ene
eller anden form.
BPI har etableret en digital
postkasse som loven kræver
og den skal fremover, blandt
andet, benyttes til at indhente
børneattester på vores trænere. Det får konsekvenser
for vore ledere som træner
børn under 15 år, da de også
skal oprette en digital postkasse, som skal bruges til
udfærdigelse af den enkelte
leders børneattest. Alt dette
skal være på plads den 1.
november i år og her skal alle
i øvrigt have deres digitale
postkasse på plads. Vi skubber lidt til vore ledere i løbet
af efteråret for at få det hele
på plads og håber på forståelse herfor.
Jeg kan henvise til hjemmesiden for yderligere oplysninger om BPI og her finder du
også listen over bestyrelsen
og udvalgene som de ser ud
efter generalforsamlingen i
marts.
God fornøjelse med aktiviteterne.
Karl Thomsen

2014
34. årgang

Se mere på hjemmesiden
www.bredstrup-pjedsted.dk/BPI

Fodbold
BPI reddede sig nærmest
mirakuløst en ny sæson i serie 3, idet vi vandt de sidste
4 kampe med sammenlagt
18-0 og dermed sluttede
med 18 point. Vi havde kun
fået 6 point i 10 kampe inden
denne fantastiske afslutning.
Vores succes skyldes flere
ting, dels fik vi lige pludselig selvtillid, ved at vinde 4-0
over Kolding Freja, dels fik vi
nogle skadede spillere klar
igen nemlig Martin Stigbjerg
og Håkon Ladegaard og fik
Morten Unnerup op i gear efter en pause. Disse 3 spillere,
samt at vi endelig fandt vores
idealopstilling, fightervilje og
gejst, gjorde forskellen. I den
sidste rundes kamp mod
Trelde, som inden kamp lå
nr. 2, viste BPI, at der er potentiale i holdet, vi vandt fuldt
fortjent med 6-0 og spillede
en virkelig flot kamp. Vi er nu
ved at gå i gang med forberedelsen til efterårsturneringen,
og indtil videre ser det ud til at
2 spillere stopper i BPI, ihvertfald med at træne, det drejer
sig om Sebastian Andersen
og Søren Pagh, da de skal
læse i Århus. Så vi håber på
lidt tilgang i sommerpausen,
da specielt Seb (Sebastian)
kan blive svær at undvære
som joker, han lavede mange
vigtige mål for BPI, men også
Søren Pagh vil blive hårdt
savnet. Vort serie 6 hold rykkede op i serie 5 i denne sæson, og det var ikke mindst
Søren Paghs fortjenste, da
han virkelig har været en
støttespiller for dette hold, vi
håber, at kunne bevare holdet i serie 5, men kunne godt
bruge en smule tilgang. Men
en super præstation af samtlige spillere her i foråret, det
bliver virkelig spændende at
se om de lovende takter kan
fortsættes i efteråret. Serie

3 er kommet i en Vejlekreds
og skal møde følgende hold
: Vejle B, Juelsminde, Nørremarken, EIF/NSF( sammenslutning af Ejstrupholm
og Nørre Snede) FC GOG,
Hedensted IF, Rask Mølle
GIF. Vi kender ikke umiddelbart meget til disse hold,men
jeg vil vurdere, at Hedensted,
selvom de er oprykkere, kan
blive særdels vanskelige, da
de er reserver til et nedrykket
Danmarksseriehold. Men vi
skal pinedød, bedre fra start
i denne turnering, nu har vi
kæmpet 3 sæsoner i træk
med nedrykning, nu skal det
være slut.
Ungdomsrækkerne:
her
kan vi sige at alt fungerer
fornuftigt, vi har indledt et
samarbejde med FC Fredericia og er stadigvæk med
i KUV-samarbejdet med
Vejle B, ihvertfald lidt endnu.
Nogle af vores bedste U-12
spillere kan komme til at spille kamp for både FC Fredericia og BPI her i efteråret, hvis
vi ellers får udtaget spillere
til et fælles U-12 hold. Samtidig skal de blive ved med at
spille for BPI. Vi har også fået
2 spillere udtaget til KUV træning via Vejle B nemlig Sebastian Hansen og Noa Lund,
et flot skulderklap til talentudviklingen i BPI og det beviser
at der er stort potentiale i vores U-12 hold. Samtidig har
Rene Thomsen virkelig fået
gang i vores U-16 hold, som
fungerer fantastisk og vi har
fået tilgang, så det er super.
I ønskes alle en god sæson i
efterået. Spørgsmål omkring
træningstider kan rettes til
Eva Jespersen 40454476 på
ungdom og Jørgen Hansen
25271311 på senior
Jørgen Hansen

Her kommer oversigt over indendørs træningstider:
U-6 U-7 og U-8
mix
U-9 drenge
U-11 drenge
U-11 piger
U-14 drenge
U-15 drenge
Serie 3 / Serie 5
Herre senior
Old Boys
Senior Old Boys

Årgang 2009, 2008,
2007
Årgang 2006, 2005
Årgang 2004
Årgang 2004
Årgang 2001 - 2002
Årgang 1999 - 2000

Tirsdag

16.00 - 17.00

Tirsdag
Torsdag
Tirsdag
Fredag
Torsdag
Torsdag

17.00 - 18.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
15.00 - 16.30
18.00 - 19.00
20.00 - 22.00

Onsdag
Mandag

Se yderligere oplysninger på www.bredstrup-pjedsted.dk/fodbold.

Badminton

Badminton sæson 14/15 er
på trapperne.

Igen i år er sæsonstart skubbet til begyndelsen af september. Vi har, ligesom sidste
år, udvidet sæsonen så der
er åbent i april måned. Vi håber, at mange vil gøre brug af
hallen og udnytte timerne.
Vi sender igen i år en mail
rundt via Conventus omkring
tilmelding.
I den mail vil vi også liste
forskellige vigtige datoer op.
Disse datoer sætter vi også
på hjemmesiden.
Tilmelding er, som det plejer, på Conventus. Det bliver
gjort klar til tilmelding i sidste
halvdel af august 2014
Mandag den 1.9.14 er vi i hallen for opstart, banefordeling
mv.
Onsdag den 3.9.14 er startdato for både ungdomsspillerne og motionsspillerne.
Ungdomsafdelingen har fået
en ny træner. Arne har sammen med Flemming stået for
træningen i flere år og nu har
de valgt at lægge op. Som
ny træner er Lars Stjernholm

kommet til. Han står fremover
for træningen. Vi har et ønske om at den gode forældreopbakning fortsætter, også i
den nye sæson.
Hvis du har en god idé til en
aktivitet i motionsafdelingen,
er du meget velkommen til
at kontakte én af os i udvalget. Vi vil meget gerne have
ideer og forslag så vi kan lave
nogle arrangementer som
motionsspillerne har lyst til at
deltage i.
Udvalgets medlemmer kan
du se på oversigten her i Fokus.
Velmødt til en ny badmintonsæson
Badmintonudvalget

Seniormotion
Sommersæsonen er gået
ind i sidste ”halvleg”, men vi
kan heldigvis, med stor sandsynlighed, se frem til mange
gode udendørsdage. Dermed også gode muligheder
for fortsat at mødes i forbindelse med krolf, tennis eller
petanque.
Indtil skrivende stund har
ca. 15-17 krolfspillere hver
tirsdag formiddag dystet på
banen bag idrætshallen. Og
det jo bare skønt at se at der
også er kommet nye ansigter
til. Men der er plads til endnu
flere, så kom bare ud af busken eller rettere ud over ligusterhækken alle jer 55+`er
der ude. Krolf er andet end
konkurrence, som selvfølgelig er et vigtigt element, men
det sociale samvær, efter
man er gået to omgange 12
huller, er mindst lige så vigtigt. Under spillet er der også
plads til både grin og sjove
kommentarer. Sportsskader
som i de mere fysisk krævende sportsgrene, og ikke
mindst blandt de kendte stjerner, kan også forekomme i
krolf. Men hører dog med til
sjældenhederne.
Tirsdag d. 30.-9. slutter
udendørssæsonen officielt,
men man er naturligvis velkommen til at fortsætte så
længe man har lyst. Netop
denne dato er udset som en
mulighed for at arangere en
udflugt, men intet er besluttet
endnu.
Fredag d. 3.-10. starter indendørssæsonen og idrætshallen står klar med alle de
sædvanlige mange aktiviteter. En anden som også igen
står klar med ”frisk halm” i

Annoncer

gymnastikskoene, er Mona,
der på sin friske og varierede
måde vil sørge for at vi får
brugt alle muskler, og nogle
vil måske tilføje: Og lidt til.
Også her er der plads til
flere. Motion er selvfølgelig
i højsædet, men det sociale
aspekt er lige så vigtigt, og
man bestemmer selvfølgelig
selv hvilke aktiviteter man
foretrækker.
Fredag d. 14.-11. har BPI
et specialarrangement med
Henning Møller Andersen,
for alle medlemmer. Der kan
læses mere om dette i Monas
indlæg nedenfor.
Yderligere oplysninger kan
fås hos:
Aase Jørgensen 75954318
Birgitte Simonsen 75954304
Jørgen Jakobsen 75954290
Se her. gå ikke glip af:

Fredag den 14. november
2014 kl. 9.00 inviterer seniormotion alle medlemmer i BPI,
til en spændende og lærerig
formiddag med Henning og
Bodil Møller Andersen, der
begge er instruktører i foreningsregi, har haft Landsstævnehold og underviser
ved Idræt i Dagtimerne i Vejle. De har begge stor erfaring
og har undervist i mange år
og er med til at udvikle bl.a
bækkenbundstræning.
Formiddagen vil byde på en
god og sjov gang gymnastik,
hvor der også bruges tid på
teori om og træning af bækkenbunden. Efter endt træning er der sang og hygge
med Bodil og Henning. Kaffe/
te og ostemad koster 20 kr.
Kom og vær med…

Santrol Europe
Leverandør af Flexsand® til indfyldning
i kunstgræsbaner.

Håndbold
BPI Håndbold tilbyder i år
U6-U7 mix. Det er for børn
der går i 0. og 1. klasse.
På U6-U7 mixholdet skal børnene lege med bolden, lære
at spille kampe, tælle til tre
skridt, løbe og have det sjovt,
og selvfølgelig ud at spille
kamp.
Vi håber der komme rigtig
mange børn når vi starter
træningen
Torsdag 4. september kl.
16.00

Træningstider
U6-U7 mix (0. – 1. klasse)
Torsdag 16.00 – 17.00
Træner: Maja Andersen.
Mobil: 27361505
Herrer serie 3
Tirsdag 20.00 – 22.00
Holdleder: Kenneth Rehmeier-Madsen.
Mobil: 24641104
U6 – U7 mix starter træning
torsdag 4. september 2014.
Herrerne træner første gang
26. august 2014.
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