SENIORMOTION

I senior-motion er der masser af liv og glade mennesker. Ordet livsbekræftende
passer særdeles godt fredag
formiddag i BP-hallen. Hvis
man forestillede sig, at man
så hallen sådan lidt fra oven
på en vis afstand, kunne man
forledes til at tro, at det er
en af skoleklasserne der har
idrætstime. Ihærdighed, latter og glædesudbrud er præcis det samme. Men når man
kommer lidt tættere på, kan
det dog ikke skjules, at det
en flok bedsteforældre der
slår sig løs.
Den første time, for nogles
vedkommende 20 minutter,
i gymnastiksalen bliver der
virkelig gået til makronerene
under monas kyndige ledelse. Ind imellem kan det knibe
med plads til de store armbevægelser, når omkring 30

ihærdige pensionister folder
sig ud for ”fri udblæsning”.
Efterfølgende i hallen summer det også af aktivitet. Her
er det primært tæppecurling,
skumtennis, badminton og
motionsrummet der er gang i.
Den efterfølgende kaffehygge i cafeteraet er mindst lige
så vigtig en aktivitet.Vi skal
nemlig huske, at godt socialt
samvær forlænger levetiden.
Ved julefrokosten 14.-12. deltog 36 og var et godt eksempel på Senior.motion -hygge
i topklasse. Pouls traditionsrige lækre julemenu blev nydt
i fulde drag. Festudvalget
havde sørget for et flot pyntet
bord og 2 mandler med tilhørende mandelgaver. Nummer
2 mandlen blev først fundet
efter at nogle på det nærmeste havde spist sig en mavepine til.
Sidste indendørs senior-motion fredag d. 26.-4.
Første officielle krolfspil tirsdag d. 30.-4.
Nærmere oplysninger:
Carl Erik Underbjerg
20 10 44 93
Birgitte Simonsen
40 27 43 24
Jørgen Jakobsen
23 96 42 90

GYMNASTIK
Foråret er over os, og i BPI
Gymnastik er det lig med
opvisning og sæsonafslutning.
Den forløbne sæson har været helt fantastisk med mange
hold og super god tilslutning
til dem alle. Fra udvalget skal
lyde et stort tak til alle jer, der
bakker op om vores hold og
aktiviteter – og ikke mindst en
kæmpe tak til alle vores fantastiske og meget engagerede instruktører og ungeinstruktører, der uge efter uge
tilbyder god og inspirerende
træning, sjove oplevelser og
dejligt fællesskab til alle vores medlemmer.
Opvisning
Vores opvisning finder i år
sted lørdag den 23. marts.
Her glæder gymnaster og instruktører sig til at vise, hvad
de har arbejdet med i den forgangne sæson. Opvisningen
starter kl. 13:30, og vi håber
at se en masse forældre,
bedsteforældre, søskende,
naboer, gode venner etc. til
en helt fantastisk dag i hallen.
Udover vores egen opvisning
deltager mange af vores hold
I år også i Jelling, på Flem-

ming Efterskole, Spektrum i
Vejle, i Middelfart og på BGIakademiet.
Kommende sæson
Lige nu er vi godt i gang med
at få styr på den kommende
sæson, og heldigvis ser det
rigtig godt ud med instruktører og ungeinstruktører, der
har lyst til at fortsætte. Dog er
vi altid klar til at tage i mod
nye instruktører og også gerne med ideer til andre hold,
end dem vi tilbyder på nuværende tidspunkt. Kender
du nogen, eller har du selv
lyst til at blive en del af et
fantastisk, aktivt og engagereret instruktørteam så kontakt endelig Mette på mobil
22960079 eller Yvonne på
mobil 60110944, du kan også
kontakte dem via mail:
bpigymnastik@gmail.com
Sæsonprogrammet kan findes på bredstrup-pjedsted.dk
under gymnastik inden sommerferien og kan ses i næste
Fokus til august.
Rigtig skønt forår og dejlig
sommer til alle.
På glædeligt gensyn d. 23.
marts
Gymnastikudvalget

BPI NAVNE OG NUMRE
BPI’s hovedbestyrelse
Formand:
Nicolaj Wyke
 31 15 43 72

Gymnastik:
Yvonne Kjær
Rasmussen
 60 11 09 44

Kasserer:
Pernille Kaldahl

Suppleant:
Lars Lodahl
Stenhøjvænget 32
7000 Fredericia
 75 92 16 74

Skydning:
Lars Kring
Mortensen
Elbovænget 19
7000 Fredericia
 24 81 00 49

Suppleant:
Lars Møller
Kongstedvej 20
7000 Fredericia
 20 68 82 83

Tennis:
Aase Jørgensen
Elboparken 19
7000 Fredericia
 22 89 05 74

Badminton:
Gert Agner
Rasmussen
 28 55 10 40

Billagskontrollør
Evald Meyer

Eva Jespersen
 40 45 44 76

Skydning:
Lars Kring Mortensen *
 24 81 00 49

Medlemsadm.:
Kristian Kaldahl

Sekretær:
Mette Bond
 61 20 42 13

BPI’s udvalg
Badminton:
Gert Agner
Rasmussen *
 28 55 10 40

Nikolett Barna
 29 21 71 66

Lars Stjernholm
 75 94 40 12

Mette Kusk Jensen
 26 12 45 41
Edith Agner
Rasmussen
 28 83 73 00

Blad:
Lene Christensen
 75 95 47 46
Thomas Fragtrup
 25 39 15 44
Gymnastikopvisning til sommerfesten 2018

www.redningdanmark.dk

E-sport i Bredstrup-Pjedsted?
BPI undersøger på nuværende tidspunkt om der er
interesse for, vi opretter et
esportshold i vores nærmiljø. Det vil formentlig blive i
samarbejde med Fredericia
E-sport Det er stadig i opstartsfasen, men vi er meget

interesserede i at høre jeres
om mening om dette tiltag. Vi
har ikke noget konkret endnu, men foreslag, ris og ros
er meget velkommen. Det
bedes sendt til kristian.kaldahl@protonmail.com.

Fodbold:
Jørgen Hansen
Landsmosevej 33
7000 Fredericia
 25 27 13 11

Næstformand
HB-medlem:
Mogens Bechsgaard Mogens Bechsgaard
 20 18 58 30
Martine Christoffersens Vej 29
7000 Fredericia
 20 18 58 30

Kirsten Møller
 25 65 41 75

Pjedstedvej 93
7000 Fredericia
Tlf.: 70 666 24 7

HB-medlem:
7000 Fredericia
-

Fodbold:
Jørgen Hansen *
 25 27 13 11

Søren N. Andersen
 20 76 44 55
Jette Lindberg
 26 12 35 97

Annette Hovborg
 30 61 52 18
Søren Storm
 40 15 05 34
Michael Sand
 41 90 14 18

Billagskontrollør
Marianne Poulsen

Gymnastik:
Mette Catharina Høy * Anders Jensen
 24 68 82 76
 22 96 00 79

Yvonne Rasmussen * Preben Sørensen
 23 45 79 07
 60 11 09 44
Kari Pedersen
 31 25 28 53

Suzanne Amby
 40 22 86 87

Gitte Kohls
 21 42 04 90

Tonni Leth
 29 44 17 23

Ann Eriksen
 40 45 32 59

Birgitte Holme
 28 49 76 75
Linda Jensen
 28 78 26 73

Thomas Sørensen
 75 95 40 05

Tennis:
Aase Jørgensen *
 22 89 05 74

Flemming Wollenberg
Janne Skott Børgesen  75 95 42 55
Brian Sørensen
 42 80 41 40
Mette Labich Nielsen  40 63 24 46
 20 96 10 43

Seniormotion:
Aase Jørgensen
 22 89 05 74

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

Ejgild Christensen
 22 32 16 11

Susanne Justesen
 20 92 44 59
Erling Justesen
 21 73 94 11
* Formand for
udvalget

Rettelser sendes til
bpi.fokus@gmail.com

Bredstrup - Pjedsted Idrætsforening
Sæt kryds i kalenderen for igen i år holder vi

20. - 26. maj 2019
ORD FRA FORMANDEN
Sommerfesten og
Efterårsfesten
I 2018 blev der lagt rigtig
mange timer i Sommerfesten, og der var en kæmpe
opbakning til aktiviteterne fra
hele byen. Det økonomiske
resultat blev på hele 61.000
kr, hvilket er virkelig flot. Det
har givet sommerfest-udvalget blod på tanden til et
år mere, og det er vi utrolig
glade for.
Efterårsfesten gav den ekstra gas sidste år i forbindelse
med deres jubilæum, og formåede at slå rekord i billetsalg med over 320 spisende
gæster.
Den store opbakning til de to
arrangementer viser, at vi virkelig kan stå sammen i vores
lille lokalsamfund. Afkastet til
BPI fra de to arrangementer,
har vi valgt at bruge på nogle
tiltrængte opgraderinger af
klubhuset og skyttehuset,
samt har det givet os mulighed for at sætte ekstra penge
af i 2019 til vores aktiviteter.
Info-mails fra BPI
Grundet den nye persondatalov, har vi i 2018 bedt alle
om at tage stilling til, om de
ønsker nyhedsmails fra BPI.
Hvis du ikke svarede på denne mail eller har sagt nej tak,

Nr.

1

vil du dog stadig få info fra de
hold du er tilknyttet, men ikke
eventuelle info om andre aktiviteter/tilbud. Hvis du ønsker
nyheder fra BPI, kan du altid
tilmelde dig via Conventus –
og det håber vi selvfølgelig at
du vil.
Ideer til nye aktiviteter
Har du en idé til en ny i dræt
der kunne være spændende
at få til byen, så hører vi meget gerne fra dig. Vi har afsat penge til at hjælpe nye
sportsaktiviteter i gang, og vi
hjælper gerne med det administrative. Kontakt en af udvalgsmedlemmerne hvis du
har en god idé.
Vil du give en hånd?
Det går rigtig godt med frivillig hjælp til både støtteudvalg
og idrætsaktiviteter, men vi
kan altid bruge et par ekstra
hænder til både små og store
opgaver. Jeg håber derfor,
at du vil prikke din nabo på
skulderen, hvis du ved han/
hun har lidt tid til overs. Du er
også meget velkommen til at
møde op til vores generalforsamling, og høre mere om alt
hvad der sker i BPI, og måske blive inspireret til at tage
en opgave.
Nicolaj Wyke

2019
39. årgang

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

TENNIS
Tennis sæson 2019
Bredstrup – Pjedsted Tennis
afd. vil hermed gerne orientere både eventuelle nye – og
nuværende medlemmer om
vores aktiviteter i sæsonen
2019.
Vores baner ligger på Ågade
70, mellem skolen og hallen.
Vi har 2 gode baner som vi
åbner søndag 28. april kl.
11.00. Vi vil være vært med
en grillpølse og en øl/vand.
Alle er velkomne til at komme
og prøve banerne.
Sæsonen er fra 28. april til efteråret, når der kommer frost.
Sidste år blev nettene taget
ned sidst i november.
Tilmelding kan ske efter 1.
april og gerne inden den 28
april 2019.
Vores aktivitetskalender ser
sådan ud, med ret til ændringer.
Klubmesterskaber
14. og 15. september
Spil sammen onsdag aftener
• 1. maj kl. 18 m. grill
• 8. maj kl. 19
• 15. maj kl. 18 m. grill
• 22. maj kl. 19.
• Sommerfestuge 21
• 29. maj kl. 18 m. grill
• 5. juni kl. 19.
• 12. juni kl. 17 m. grill og
banerens
• 19. juni kl. 19.
• 7. aug. kl. 19.
• 14. aug. kl. 17 m. grill og
banerens
• 21 aug. kl. 19
• 28. aug kl. 18 m. grill
• 4. sept. kl. 19.
• 11 sept. kl. 17 m. grill

SKYDNING

Børnetræningsdage
Tirsdage fra kl. 14 – 16
Kontingent for sæson 2019
Børn u/ 16 år: 350 kr.
Senior 650 kr.
Pensionister o/65 år: 500 kr.
Gæstekontingent: 80 kr.
Banereservationstider er på
90 min.
Depositum for nøgle til banerne er 100 kr. , som tilbagebetales når/hvis i melder
jer ud igen.
Nøgle kan udleveres når kontingent er betalt.
Hvis du tager gæster med,
så skal de oprettet som nyt
medlem, hvis de deltager
flere gange.
Vores medlemmer må i maj
måned tage en gæst gratis
med.
Børn u/ 16 år får en ketcher
når kontingentet er betalt.
Hvis det skal være en voksen
ketcher, får man i stedet 8
tennisbolde.

Vi ser frem til en varm og
solrig sæson 2019 sammen
med jer.
Yderligere information
kontakt venligst:
Ejgild Christensen
tlf: 22 32 16 11

så

Sommersæsonen står for
døren
Det er snart tid til, at vi rykker
udenfor igen i skytteforeningen.
Mandag den 15. april 2019
starter vi ude på 50m afsnittet igen, men det er også muligt at træne inde på 10 og 15
meter.

Skytteafdelingen har haft en
god vintersæson med rigtig
gode oplevelser og flotte resultater.
Det bliver også en spændende udendørssæson, og vores
dygtige instruktører er klar til
at tage imod dig i klubben.
Alle er velkommen til at komme og prøve kræfter med

skydesporten. Det koster 25,kr. at prøve, og du må prøve
3 gange før du bestemmer
dig for, om skydning er noget
for dig.
Vores adresse er Pjedstedvej
33a, Fredericia.
Der skydes mandage og onsdage fra kl. 18.00 – 21.00.
Nye skytter træner fra kl.
18.00 – 19.00.
Yderligere info kan findes på
hjemmesiden:
www.bredstrup-pjedsted.dk

Eller Facebook bredstrup
pjedsted skytteafdeling
Skydning er for alle aldre og
hele familien kan deltage!

Generalforsamling i BPI

Medlemmer af BPI inviteres
til årets Generalforsamling i
Bredstrup Pjedsted Idrætsforening torsdag den 14.
marts 2019 kl. 19:00 i Bredstrup Pjedsted hallen. Mød
andre aktive medlemmer
over lidt lækkert at spise og
drikke umiddelbart efter generalforsamlingen.
Kom og hør hvordan året er
gået og få indblik i BPIs økonomi. Du har også mulighed
for at vælge medlemmer til
både bestyrelse og afdelingsudvalg – eller du kan selv
stille op til posterne. Vil du
ikke det, kan du roligt komme
alligevel, da der er opstillet et
tilstrækkeligt antal kandidater
til posterne.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Uddeling af Årets Ung
domslederpris og Henry
Blunks mindepokal
4. Forelæggelse af det
reviderede regnskab
5. Behandling af indkomne
forslag
6. Valg
a. Valg af bestyrelse og
		
udvalg i henhold til §5
		 og §6
b. Valg af suppleanter til
		 bestyrelsen og
		 udvalg i henhold til
		 §5 og §6

c. Valg af bilagskontrol		 lant
d. Valg af bilagskontrol		 lant suppleant
7. Eventuelt
Har du et forslag, som du
gerne vil have behandlet på
generalforsamlingen, så skal
det være formanden i hænde
senest 4 dage før generalforsamlingen.
Skriv til Nicolaj Wyke på
mail@nicolajwyke.dk.
Vedtægterne finder du på byens hjemmeside under BPI
eller på dette link http://www.
bredstrup-pjedsted.dk/bpi/
vedtaegter.html
Prisuddelinger
Igen i år vil der i forbindelse
med
generalforsamlingen
bliver uddelt Årets Ungdomslederpris og Henry Blunks
mindepokal. Vi glæder os til
kunne påskønne de særlige
indsatser.
Kommer du?
Du er altid velkommen og
behøver ikke give besked.
Men det vil være dejligt, hvis
du inden den 10. marts kan
fortælle, om du kommer, så
vi kan sørge for nok at spise
til alle.
Tilmelding
Mange hilsner
Nicolaj Wyke, formand for
Hovedbestyrelsen i BPI

ANNONCER

FODBOLD
BPI er nu så småt ved, at
komme i form til forårsturneringen. Vi har fået ny træner
og holdleder i Jan Juul og
Rasmus Pedersen begge fra
Fredericia FF, begge er kommet rigtig godt i gang og der
trænes med stor engagement
og fremmødet er flot. Samtidig vægtes det sociale liv i
klubben meget højt, og det
er jo en perfekt kombination.
Spillerne virker allerede meget glade for den nye trænerduo. Jeg forventer, at det bliver rigtig godt. Vi har allerede
haft besøg af adskillige nye
spillere, og vi tager konsekvensen af dette og tilmelder
et ekstra hold til turneringen,
så det er jo virkeligt positivt.
Vi har fået tilgang, hvor vi har
været mest sårbar nemlig på
målmandsposten i Emil Møller fra Erritsø, ligeledes er Jonas Worm fra Oure idrætsefterskole kommet til klubben,
han bor i Strib. Desuden har
3-4 spillere fra Fredericia FF
været ude og prøve, vi ved
endnu ikke o, de alle melder
sig ind i BPI, desuden 2 FC
Fredericia u 19 spillere. Vælger nogle af dem at blive i
BPI, så bliver det rigtigt godt,
ja så tør jeg godt love, at BPI
er med i toppen og kommer
til at spille med om oprykningen.
BPI skal spille med i træningsturneringen og har 5 kampe i
denne plus nok et par stykker som vi selv arrangere. I
turneringen er vi kommet i
pulje med lokale Erritsø og
Fa KFUM samt Kolding hold,
her er vores hårdeste modstandere nok Dalby og SDU.
Vi har lejet kunststofbanen i
Taulov, hver tirsdag i februar
og et par tirsdage i marts, for
at få lidt bedre betingelser, at
træne på. Dels var 8 mandsbanen i Taulov billigere end
11 mandsbanerne i Fredericia og dels kunne vi få den
i vores normale træningstid
kl 19.00, så vi glæder os til
samarbejdet med Taulov, og
indtil videre fungere det fint.
Vi kan sagtens være på en
stor 8 mandsbane.
Samtidig har vi den glæde
at kunne meddele, at der er
ro omkring sponsorsituationen, da Covia fortsætter som
hovedsponsor med stadion
navnet. Desuden fortsætter
vores aftale med Sportsma-

ster og hummel, endvidere
har Johansens Planteskole
i Brøndsted v/Peter Ladegaard og Thomasminde v/
Niels Ladegaard forlænget
deres aftale som en af hovedsponsorerne, de har vores spillerdragter. Vi er meget
taknemmelig over dette og vil
gerne benytte lejligheden til
at sige tusind tak for denne
støtte, uden dette kunne vi
simpelthen ikke drive fodboldafdelingen i BPI. Vi siger
selvfølgelig også mange tak
til alle vores bandesponsorer
og håber I fortsætter samarbejdet med BPI .

BPIs ungdomsafdeling er
endnu ikke startet ude og
træningstider vil blive offentliggjort senere. Men vi har
trænere til alle hold i hvert
fald i foråret, dog har vores
u 15 træner Simon Hauritz
meddelt, at han ønsker at
stoppe til juni måned. Vi går
udfra at vores samarbejde
med Fredericia KFUM fortsætter i denne årgang og
de skulle have trænere til
holdet. Endvidere har Søren
Storm meddelt, at han stopper i fodboldudvalget, vi siger
tak Søren for en stor indsats
gennem årerne ikke mindst
som ungdomstræner og i udvalget.
Rasmus vil forsøge at holde
jer opdateret med serie 4 holdets kampe på hjemmesiden,
også håber vi virkelig på, at I
alle vil bakke godt op omkring
holdet. jeg kan oplyse, at de
fleste kampe vil blive placeret kl 15.30 af hensyn til Jan,
som jo lige skal have lukket
butikken inden han kan være
klar i Pjedsted :)
En stor nyhed fra vores samarbejde med FC Fredericia
- meget tyder på at Gauerslund kommer ind i samarbejdet, det vil givet styrke det
sportslige niveau betydeligt,
og gøre det nemmere for
BPI, da vi så ikke skal afgive
så mange spillere på sigt.
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