SENIORMOTION
I ”Senior.motion” har vi endnu
engang haft en god sæson
med stor opbakning.
Der tales meget om klima
ude i den store verden. Her i
vores lille ”verden” har vi
et særdeles godt klima, hvor
motion, hygge og dermed
glade mennesker trives i bedste velgående.
Til sæsonafslutningen 26.-4.
deltog der 36. Humør og god
snak var der naturligvis masser af. Ved denne lejlighed
overrakte formand Carl Erik
en afskedsgave til Aase
som stoppede som formand
efter at have været den drivende kraft tilbage fra starten for 13 år siden. Samtidig
overrakte Birgitte en gave til

SKYDNING

EN SJOV SPORT FOR HELE FAMILIEN

Mona som tak for endnu en
god sæson.
Efter vintersæsonens afslutning gik krolfsæsonen traditionen tro igang. Her er der
også hygge og godt humør
som en vigtig del af samværet.

VINterSæSoNeN
Starter DeN 20. auGuSt
Mandag og onsdag kl. 18.00-21.00

Hvem ligger der på gulvet
med benene i ve`rt ?
Med strækken og med stønnen,
det bedste de har lært.
Det er såmænd seniorer,
hvor Mona har som mål,
at alle skal forvandle
det bløde fedt til stål.

Hvem skyder der bag hallen,
med kugler uden krudt ?
Med køller og med grinen,
det bli`r en god salut.
Det er såmænd de krolfer,
der netop har det bedst,
når alle kan forvandle
en formiddag til fest.

Tekst og fotos:
Jørgen Jakobsen
Seniormotionudvalg:
Formand Carl Erik Underbjerg tlf. 23 62 39 18
Birgitte Simonsen - tlf. 40 27 43 24
Jørgen Jakobsen - tlf. 23 96 42 90

BPI Skydecenter

Kom og få en
prøve-skydning for

Pjedstedvej 33a
7000 Fredericia
www.bredstrup-pjedsted.dk

25

kr.

BADMINTON
Sommeren er over os. Inden
vi ser os om, starter badmintonsæsonen igen. Der åbnes
for tilmelding og betaling den
1. august 2019. Dette gælder
for både motionister og ung-

dom. Nye ungdomsspillere
har 3 prøvetræninger inder
der skal betales kontingent.
Sæsonen starter den første
onsdag i september.

BPI NAVNE OG NUMRE
BPI’s hovedbestyrelse

Formand:
Nicolaj Wyke
 31 15 43 72

Bredstrup - Pjedsted Idrætsforening
Seniormotion:
Carl Erik Underbjerg
Enghavevej 1
7000 Fredericia
 23 62 39 18

Kasserer:
Pernille Kaldahl

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

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

Medlemsadm.:
Kristian Kaldahl

Badminton:
Gert Agner
Rasmussen
 28 55 10 40

Tennis:
Ejgild Christensen
 22 32 16 11

Sekretær:
Mette Bond
 61 20 42 13

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

Billagskontrollør
Evald Meyer

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

Mette Kusk Jensen
 26 12 45 41
Mette Kloster
Jørgensen

Ulla Nørgaard

Lars Stjernholm
 75 94 40 12
Edith Agner
Rasmussen
 28 83 73 00

Thomas Fragtrup
 25 39 15 44
Fodbold:
Jørgen Hansen *
 25 27 13 11

www.redningdanmark.dk

Gymnastik:
Yvonne Kjær
Rasmussen
 60 11 09 44

Næstformand
Suppleant:
Mogens Bechsgaard Poul Jensen
 20 18 58 30
Landsmosevej 12
7000 Fredericia
 51 76 43 30

Blad:
Lene Christensen
 75 95 47 46

Pjedstedvej 93
7000 Fredericia
Tlf.: 70 666 24 7

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

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

Annette Hovborg
 30 61 52 18
Michael Sand
 41 90 14 18
Eva Jespersen
 40 45 44 76

Billagskontrollør
Marianne Poulsen

Skydning:
Gymnastik:
Mette Catharina Høy * Lars Kring Mortensen *
 24 81 00 49
 22 96 00 79
Yvonne Rasmussen * Anders Jensen
 24 68 82 76
 60 11 09 44
Kari Pedersen
 31 25 28 53

Preben Sørensen
 23 45 79 07

Gitte Kohls
 21 42 04 90

Thomas Sørensen
 75 95 40 05

Ann Eriksen
 40 45 32 59

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

Suzanne Amby
 40 22 86 87

Tennis:
Ejgild Christensen *
 22 32 16 11

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:
Carl Erik Underbjerg
 23 62 39 18
Birgitte Simonsen
 40 27 43 24
Jørgen Jakobsen
 23 96 42 90

Lotte Lissau
 22 21 68 53

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

Rettelser sendes til
bpi.fokus@gmail.com

Sæson-program 2019/2020
BPI er ved at være klar med
programmet for næste sæson. Du kan finde en del af
tilbuddene her i folderen, og
resten på byens hjemmeside
når vi nærmer os sæsonstarten. De enkelte afdelinger har
knoklet med at få planlagt en
masse spændende aktiviteter, og jeg håber du vil finde
noget til din smag.
Har du fået nye naboer siden
sidst? Så tag dem endelig
med til en BPI-aktivitet, så de
kan se og opleve fællesskabet i BPI og byen.
Sommerfester 2019
Igen i år fik Sommerfest-udvalget sammen med idrætsafdelingerne skabt et spækket program, og alt tyder på,
at der også i år kommer et flot
overskud, som BPI kan bruge
på at skabe endnu flere gode
aktiviteter for vores medlemmer. Tak for opbakningen!

Nr.

2

En lille hilsen skal også lyde
til alle dem der valgte at
bruge et par timer søndag eftermiddag på at hjælpe med
at pakke sammen. BPI-medlemmer og Spejdere knoklede, men også BP-beboere
der bare havde lyst til at give
en hånd med helt uopfordret
– sammenholdet i byen fejler
ikke noget!
Tank brændstof og støt BPI
Vi har i lang tid haft en aftale
med OK, hvor du kan få et
brændstof-kort og støtte BPI
hver gang du tanker. Vi kan
virkelig begynde at mærke,
at det samarbejde giver os
en god indtægt, og derfor har
OK også været mere synlige
det sidste år til vores arrangementer. Har du ikke fået
koblet dit OK-brændstofkort
op til BPI endnu, kan det gøres på www.ok.dk
Nicolaj Wyke

2019
39. årgang

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

TENNIS
Så er tennissæsonen godt
i gang. Banerne er i tip top
stand og de bliver heldigvis
brugt flittigt, specielt i formiddagstimerne hvor en del
af medlemmerne er godt i
gang med deres tredje alder.
Selvom vi er 57 medlemmer,
hvoraf der er 11 børn som
træner fast hver tirsdag eftermiddag, er der fortsat plads til
nogle nye medlemmer.

Fra 1. august vil et efterårsmedlemsskab med rabat
koste 300 kr.
Tennisudvalget arbejder i
øjeblikket på at overgå til et
elektronisk bookingsystem
WannaSport, så medlem-

merne kan reservere en bane
hjemmefra. Vi håber at systemet kan komme i gang efter
sommerferien.
Vores spil sammen aftner
hvor der er fokus på det sociale fungerer rigtigt fint. Vi er
imellem 15 og 20 hver gang
der spiller og spiser pølser,
samt drøfter verdenssituationen i Bredstrup-Pjedsted.
I uge 31 deltager tennisafdelingen i Feriesjov og uge 32 i
Sportsskolen som Fredericia
Kommune udbyder. I begge
uger er tilbuddet mandag og
tirsdag.
Programmet for efteråret
er der spil sammen den 14.
august kl. 17.00 hvor vi starter med oprydning og vedligeholder banerne. Den 28.
august og 11. september spiller og griller vi fra kl. 18.00.
Klubmesterskaberne afvikles
i weekenden den 14. og 15.
september. Husk at skrive
det i kalenderen.
Tennisudvalget ønsker alle
en god sommer.
Med venlig hilsen
Ejgild Christensen
Tlf: 22321611

FODBOLD
BPI fodbold har nu fået afsluttet
forårsturneringen,
men stor succes. Ungdomsafdelingen har haft et rigtigt
fint forår, og er i en dog udvikling. Desværre stopper Michael Sand og Brian Hovborg
som ungdomstrænere Tak for
en fremragende indsats til jer
begge.
Jon Kjærgård fortsætter nu
som cheftræner på u1112 sammen med Kenneth
Stjernholm, som bliver ny
hjælpetræner. Kenneth er jo
en af vores unge stamspillere
på serie 3 holdet, og samtidig
rigtig god til unge mennesker.
Det bliver rigtig godt.
Brians u7 hold rykker op til
Frank Kristensen som laver et
U 8 hold, disse spillere kommer også i trygge hænder, da
Frank er en af vores absolute
kompetente trænere. Heldigvis beholder vi Michal Sand
som ungdomsformand i BPI.
Vil lige nævne, at han og Jon
Kjærgård var på et 4 dages
kursus B1 under DBU,
vi gør virkelig noget for at holde vores trænere ajour med

de nyeste ideer/impulser osv.
Seniorafdelingen sluttede jo
helt fantastisk og rykkede op
i serie 3.
Vi tager afsked med Jens
Ladegaard og Simon Hauritz der skal videre uddanne
sig i henholdsvis Hillerød og
Århus.
Jeg vil gerne sige jer begge
tusind tak for en fremragende
indsats i den gule trøje og jeres gode humør. Jeg håber
virkelig, at se jer tilbage på
Covia Arena. I vil altid være
velkommen også som tilskuere. Held og lykke fremover.
BPI er kommet i en fantastisk
spændende serie 3 pulje med
mange lokalopgør - Trelde
- Smidstrup og Gauerslund
som er rykket ned fra serie 2.
Samt 3 ny oprykkere Kolding
SDU, FB (Firhøje/Bredsten)
Vejle Kammeraterne samt
Give 2. Vi er ikke på forhånd
dømt nede igen og vil helt
sikkert spille vores chance.
Det bliver meget spændende.
God sommer til jer alle.
Med sportslig hilsen
Jørgen Hansen

GYMNASTIK
Så er vi klar til endnu en sæson i BPI Gymnastik, og vi
glæder os.
Mandag den 2. september
starter sæsonen i BPI Gymnastik.
Endnu engang kan vi glæde
os over et godt og varieret
program, 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.
I BPI Gymnastik er det hele
tiden vores mål at skabe
gode hold ledet af dygtige
instruktører og med fokus på
høj kvalitet i den gymnastik/
motion/fitness, der tilbydes.
Vi ønsker at skabe hold, hvor
alle gymnaster/deltagere udfordres lige der, hvor de er og
har derfor plads til alle uanset
niveau. Samtidig er glæden
ved gymnastikken, motionen
og fællesskabet et meget vigtigt omdrejningspunkt for os.
Kort sagt BPI Gymnastik er
for alle, der vil være del af et
godt og stærkt fællesskab, og
som ønsker at udfordre sig
selv og sin krop.
Vi har en masse nyt på programmet i år. Bl.a. kan nævnes to udendørshold, nemlig naturtons hver torsdag
fra 17.15 – 18.15, det er for
alle børn i 1. – 5. klasse. For
voksne vil der være et Outdoor Crossgym/fitness hver
torsdag fra 19-20. Der vil
også være et rytmehold for
0-2 kl., hver torsdag fra 16.30
– 17.30. Udover det vil der
også et nyt hold, Aura, som
er et hold for kvinder som
gerne vil lave rytmisk gymnastik. Mette H og Kari er holdets instruktører og de glæder sig til at have holdet hver
torsdag fra 19.00 – 20.30.
Mette og Kari vil arbejde
med grundgymnastik, såsom
sving, drejninger, spring hen
over gulv, flow, styrke og smidighed og der vil indgå små
sekvenser i løbet af træningen. Desuden vil der også
være udfordringer med håndredskaber. Fælles for begge
to, er at de glæder sig til at
komme i gang og håber at se
nye såvel som kendte ansigter.
Desuden er Shake N’ Styrke erstattet med et nyt hold
”Dans det ud”, det er stadigvæk samme instruktør, nem-

ANNONCER

Børne-/ ungehold
Holdnavn

Træningstid

Træningssted

Instruktører

Forældre/barn

Tirsdag
kl. 16.30 - 17.30

BP Hallen - sal

Nanna

Ildfluer - 3-4 år

Onsdag
kl. 16.00 - 17.00

BP Hallen - sal

Camilla, Gorm, Mathilde V., Thea,
Bertil, Mia Maja og Matilde S.

Smølfer - 4-5 år *

Mandag
kl. 16.00 - 17.00

BP Hallen - sal

Mia, Egzona, Liv og Amalie

MGP dans og rytme - 4-5 år

Mandag
kl. 17.00 - 18.00

BP Hallen - sal

Line, Chenet, Lucca, Mathilde B.
og Ida Rosenberg

Naturtons 1.-5. kl.

Torsdag
kl. 17.15 - 18.15

Brøndsted skoven

Alex, Peter, Jacob og Randi

Pigefræs 0.-2. kl.

Tirsdag
kl. 16.00 - 17.30

BP Hallen - hal

Jørgen, Hanne, Mette R.,
Frederik, Mie, Kasper, Freja von
Essen, Maja og Karen

Rytme 0.-2. kl.

Torsdag
kl. 16.30 - 17.30

BP Hallen - sal

Kari, Silje og Ida

Mini-mix spring 3.-5. kl.

Mandag
kl. 17.00 - 18.30

Gymnasiet

Jørgen, Hanne, Mette R.,
Frederik, Mie, Kasper, Freja von
Essen, Maja og Karen

Mini-mix rytme 3.-5. kl.

Onsdag
kl. 17.00 - 18.00

BP Hallen - sal

Ane Mai og Fie

Junior Mix spring fra 6. kl.
(Samarbejde med EGIF)

Mandag
kl. 17.00 - 18.45

Kirstine-bjerghallen

HP, Jacob L., Henrik, Kasper F.
og Hannah

Junior Mix rytme fra 6. kl.
(Samarbejde med EGIF)

Mandag
kl. 19.00 - 20.30

Gymnasiet

Linda

Holdnavn

Træningstid

Træningssted

Instruktører

CrossGym

Mandag
kl. 19.00 - 20.00

BP Hallen - sal og hal

Ella, Peter, Morten og Alex

Kondikarle *

Mandag
kl. 20.00 - 21.00

BP Hallen - sal

Ella

Idræt på stol

Tirsdag
kl. 15.30 - 16.30

BP Hallen - sal

Else Marie, Hanne og Dorit

Dans det ud

Tirsdag
kl. 18.30 - 19.30

BP Hallen - sal

Tine

Hatha Yoga

Tirsdag
kl. 19.30 - 20.45

BP Hallen - sal

Birgitte

Damer i bevægelse

Onsdag
kl. 19.00 - 20.00

BP Hallen - sal

Dorit

Yin-yoga

Torsdag
kl. 17.30 - 19.00

BP Hallen - sal

Mette L.

Aura (rytmisk gym. for kvinder)

Torsdag
kl. 19.00 - 20.30

BP Hallen - hal

Mette H. og Kari

Outdoor crossgym/fitness

Torsdag
kl. 19.00 - 20.00

Brøndsted skoven

Alex

Voksenhold

lig Tine som har holdet
Vi har åbnet for tilmeldinger
for tidligere medlemmer d.
16. juni og for nye medlemmer d. 23. juni. Du kan tilmelde dig via linket her http://
bpidræt.dk/gymnastik/
Tjek også vores side på
Facebook, hvor vi ofte lægger billeder og informationer
ud. Har du spørgsmål, er du
velkommen til at skrive til
bpigymnastik@gmail.com eller kontakte Yvonne på mobil
60110944 eller Mette på mobil 22960079.
Vel mødt og på glædelig gensyn til en super sæson i en
aktiv forening.

Sæsonstart i uge 36 - 2019
Træningerne i september er
prøvegange. Betalingen skal
ske senest 1. oktober. på
http://bpidræt.dk/gymnastik/
Særligt på mix-holdene og

yogaholdene kan der opstå
ventelister, så det kan være
en god ide at tilmelde sig holdet hurtigst muligt, hvis man
ønsker en plads på holdet.
Vær opmærksom på, at
gymnasten skal tilmeldes
medlemskab, før man kan
tilmelde sig på et hold. Et
medlemskab er individuelt,
så hver enkelt gymnast skal
tilmeldes sit eget medlemskab, også de yngste på børneholdene.
* Sæsonstart uge 37
Spørgsmål kan rettes til Bpigymnastik@gmail.com eller til
Yvonne på mobil 60110944 /
Mette på mobil 22960079
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