Tennis

Så er der gået 3 måneder af
sæson 2015. Der har været
god tilslutning til vore arrangementer. Banerens d. 20
maj gik som en leg, der mødte 17 op, så vi nåede også
at spille og hygge os med
grill m.m.. Vi er 40 voksne
tilmeldt, men der er stadig
plads til flere. Der er 4 børn –
så der er også plads til flere.
Der er kontingent ikke sat
ned, pga. de får en ketsjer
efter indbetalingen.
Fra 1. aug. kan man melde
sig ind for resten af denne
sæson til kr. 300 + kr. 50 for
nøgle, som er et depositum
som tilbagebetales hvis man
ikke fortsætter i næste sæson.
Suk suk nøgler, selv om jeg
har skrevet til medlemmer
som ikke deltager i år, har jeg
ikke fået nøgler tilbage. Ærgeligt.
Vi glæder os til klubmester-

skaberne d. 5 og 6 september. Der er kommet flere
”yngre” medlemmer til, så vi
håber på udfordringer til de
tidligere klubmestre.
Vi har stadig spil-sammen
onsdag aften.
Kl. 18 d. 5. og 19. aug, d. 2.
og 16. sept. med grill.
Kl. 19 d. 12. og 26 aug. og
d. 9. sept..
Vi vil gerne se nye medlemmer, som vil deltage i denne
dejlige sport. Vi uddanner
ikke nogen Federer eller Wozniaki, men har et godt socialt sammenhold.
Tak til medlemmer og samarbejdspartnere for sæson
2015. Vi fortsætter som sædvanlig indtil vejrforholdene
sætter en stopper for spillet.
Sæson 2014 sluttede først i
november.
Vi ønsker alle en god og ”solrig” eftersommer.
Aase Jørgensen

Seniormotion
Udendørssæsonen, hvor det
primært har været krolf og
tennis som hoved- aktiviteter
tirsdag formiddag, startede
med kølig luft og vådt græs
på krolfbanen. Men der er altid en lille sej flok der trodser
vejr og vind. Som bekendt
er det ikke vejret der fejler
noget, men blot påklædningen der skal tilpasses. Efterhånden som temperaturen
steg, ja så steg antallet af
fremmødte også. Hyggen og
charmen ved samværet med
herlig morskab er til stede
uanset vejret. ”Tredie halvleg” er også her meget vigtig.
Der er en lille flok af usynlige
og lyssky krolf-modspillere,
som åbenbart gerne vil lege
med, men er absolut ikke velkomne. De bruger beskidte
tricks og blander sig med
deres generende skud, helt
uden køller. Her er der tale
om muldvarpen og hele dens
store familie.
Birgitte, som er en dygtig
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muldvarpejæger, kæmper en
brav, men ulige kamp.
I 2014 blev det til 10 stk. indfanget, og i år 2 stk. indtil videre.
Det er som om de små sorte pelsdyr nyder deres undergravende
virksomhed.
Måske synes de, at der er
spændende samtaler at aflytte. Men vi må jo nok erkende,
at ligesom så mange andre
såkaldte skadedyr, kom de
før os mennesker, og har vel
egentlig en vis ret til også at
være der.
En væsentlig mere velkommen overjordisk gæst er Erling som klipper græsset, og
det er bare rigtig fint.
Indendørs sæsonen starter fredag den 2. oktober kl.
9.00. Her ser vi frem til endnu
en vintersæson med rigtig
mange deltagere, og forhåbentlig flere ”nye på holdet”.
Aase Jørgensen
Birgitte Simonsen
Jørgen Jakobsen
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BPI navne og numre
BPI’s hovedbestyrelse
Formand:
Trine Maria Hansen
Landsmosevej 35
7000 Fredericia
 51 18 24 33

Fodbold:
Jørgen Hansen
Landsmosevej 33
7000 Fredericia
 75 95 43 05
 26 15 20 04

HB-medlem:
Lars Møller
Kongstedvej 20
7000 Fredericia
 20 68 82 83

Kasserer:
Karen Boysen
Tornsagervej 1
7000 Fredericia
 40 17 21 21

Gymnastik:
Trine Maria Hansen
Landsmosevej 35
7000 Fredericia
 51 18 24 33

HB-medlem:
Stefan Nüchel
Pjedsted Kirkevej 4
7000 Fredericia
 40 42 49 75

Medlemsadm.:
Brita Underbjerg
Enghavevej 1
7000 Fredericia
 20 10 44 93

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

HB-medlem:
Søren Dohn Rix
Nyager 2
7000 Fredericia
 25 70 30 70

Sekretær:
Jette Staub-Jensen
Sivvænget 1
7000 Fredericia
 21 90 29 56

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

Suppleant:
Henrik Skaarup
Rasmussen
Elboskrænten 7
7000 Fredericia
 30 44 84 04

Badminton:
Lotte Lissau
Bredager 11
7000 Fredericia
 22 21 68 53

HB-medlem:
Henrik Væver
Stationsvej 43
7000 Fredericia
 24 24 49 60

Suppleant:
Lene Skøt
Frederiksen
Bredstrupvej 114 A
7000 Fredericia
 40 89 62 96

Badminton:
Lotte Lissau *
 22 21 68 53

Anders Gregersen
 60 43 56 57

Jørgen Jakobsen
 75 95 42 90

Nikolett Barna
 29 21 71 66

Thomas Gull Madsen Preben Sørensen
 23 45 79 07
 25 73 00 50

Lars Stjernholm
 75 94 40 12

Mette Kusk Jensen
 26 12 45 41
Gert Agner
Rasmussen
 28 55 10 40

Pjedstedvej 93 - 7000 Fredericia - Tlf.: 7595 4266

Døgnservice: 70 10 80 90

Edith Agner
Rasmussen
 28 83 73 00

Blad:
Lene Christensen
 75 95 47 46

Vintersæsonen starter
d. 24. august 2015 fra kl. 18-19

BPI skydecenter,
Pjedstedvej 33a,
7000 Fredericia
Se også
www.bredstrup-pjedsted.dk
BPI skydecenter,
Pjedstedvej 33a,

BPI’s nye hovedbestyrelse

BPI’s udvalg

Kirsten Møller
 25 65 41 75

Thomas Fragtrup
 25 39 15 44
Fodbold:
Jørgen Hansen *
 75 95 43 05
 25 27 13 11
Eva Jespersen
 40 45 44 76

Michelle Schmidt
 26 12 70 48
Thomas Paulsen
 20 42 66 80

Martin Hougaard
Jørgensen
 40 31 43 44

Tommy Erbs

Gymnastik:
Trine M. Hansen *
 51 18 24 33

Skydning:
Lars Kring Mortensen *
 24 81 00 49

Thomas Sørensen
 24 79 66 33

Bo Graversen Madsen
 28 44 33 79

Anette Papsø Møller Bent Knudsen
 29 21 72 05
 75 95 48 24
 22 19 48 24
Tonni Leth
 40 42 90 30
Linda Bang
 22 94 66 44
Anders Jensen

Yvonne Christiansen Tennis:
 60 11 09 44
Aase Jørgensen *
 22 89 05 74
Mette Dumstrei
 22 96 00 79
Flemming Wollenberg
Henrik Væver
 24 24 49 60
Gitte Kohls
 21 42 04 90

Ella Hachenberger
 25 31 83 79
Jette Bojesen
 46 95 10 63

Seniormotion:
Aase Jørgensen
 22 89 05 74

Birgitte Simonsen
 75 95 43 04

Bredstrup - Pjedsted Idrætsforening

 75 95 42 55

Brian Sørensen
 40 63 24 46

Ejgild Christensen
 22 32 16 11

Susanne Justesen
 20 92 44 59
* Formand for
udvalget

Rettelser sendes til
bpi.fokus@gmail.com

Leder
Efter en noget svingende
sommer, sådan rent vejrmæssigt, er BPI nu klar med
et program for vintersæsonen 2015/16. Du vil kunne
se hovedparten af tilbuddene
her i folderen og resten vil
være at finde på hjemmesiden - bredstrup-pjedsted.dk
- når tiden nærmer sig.
Sæsonen 2014/15 blev første
år med den nye skolereform,
og i BPI var vi meget spændte på, hvad de længere skoledage betød for børnene og
deres overskud til også at
deltage i foreningsidrætten.
Heldigvis for både børn og os
i BPI har vi ikke mærket den
store forskel - det glæder vi
os over, for der er ingen tvivl
om foreningsidrætten kan
noget, skoleidrætten ikke kan
(og omvendt). Skolereformen lægger også op til øget
samarbejde mellem skole
og forening, og det har vi så
småt taget hul på - bl.a. har
badminton over nogle gange
haft et badmintonarrangement med skolens 5. klasser.
Fremadrettet glæder vi os til
flere fælles tiltag.
Elbospejderne, BPI, beboerforeningen og skolen har
sammen taget initiativ til at
få skabt en aktivitetsplads på

Nr.

2

arealet ved siden af hallen.
Der er nedsat en styregruppe, der arbejder med alle de
idéer, der er kommet både
ved opstarts- og ungearrangement. Det bliver spændende at følge arbejdet og
ikke mindst fedt, når der stille
og roligt bliver skabt et sted,
hvor vi kan mødes til sport,
hygge og dejligt samvær.
I foråret valgte Karl Thomsen, der har været formand
for BPI igennem en del år at
stoppe. Det viste sig, at det
ikke var helt nemt at finde
en afløser. Med hjælp fra en
foreningskonsulent fra DGI
satte vi derfor gang i en proces, der skulle forandre opbygning og arbejdet i BPI´s
bestyrelse. Resultatet blev,
at vi har udvidet bestyrelsen
med 6 nye personer, udover
dem der sidder i forvejen.
Dette giver mulighed for at
lave aktiviteter, der skaber
mere sammenhæng mellem
afdelingerne i BPI, ligesom
vi forhåbentlig får gang i ting,
der er med til at skabe mere
aktivitet og fællesskab i lokalsamfundet, bl.a genoplivning
af sommefest.
Vel mødt til endnu en dejlig
sæson i BPI
Trine Maria Hansen

2015
35. årgang

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

Gymnastik
Jubiiii, så er vi klar til
endnu en sæson i BPI
Gymnastik

kontakte nedenstående hvis
du har spørgsmål.
Trine mobil 5118 2433, Mette
Mandag den 7. september mobil 2296 0079 eller Gitte
starter sæsonen i BPI Gym- mobil 2142 0490
nastik og vi GLÆDER os til
at komme i gang! Aldrig har vi Vel mødt til en super sæson i
haft så mange hold – og alle en aktiv forening.
instruktører og udvalgsmedlemmer glæder sig til at tage Børne-/ ungehold
fat på endnu en spændende
Holdnavn
Træningstid
Træningssted
Instruktører
sæson og igen skabe liv og
aktivitet i sal og hal. Nedenfor 1 Baby-rytmik
Efter behov
BP Hallen,
Kirstine
Gymnastiksalen
er sæsonprogrammet – og
på hjemmesiden kan du læse 2 Forældre-barn Onsdag
BP Hallen,
Line
mere om de enkelte hold.
Kl. 16.15 - 17.15
Gymnastiksalen
Udover de hold vi havde i
3
Far-barn
Lørdag
BP Hallen,
Peter og Stig
foregående sæson, starter
Kl. 9.00 - 10.00
Gymnastiksalen
vi i år et step/styrke hold om
Mandag
BP Hallen,
Christina, Katrine og Pernille
torsdagen. Hermed er der 4 Ildfluer
Kl. 16.00 - 17.00
Gymnastiksalen
Hjælpeinstruktører: Fie, Julie, Cecilie L., Anne L.
god mulighed for masser af
C., Emilie F. og Silje
sved på panden og styrke til
5
Smølfer
Tirsdag
BP
Hallen,
Yvonne og Hanne B
hele kroppen - og sammen
Kl. 17.00 - 18.00
Gymnastiksalen
Hjælpeinstruktører: Cecilie F., Maja, Karoline,
med vores andre voksenhold,
Victoria og Freja
er det nu muligt at træne hver
6
Krøllebøller
Onsdag
BP Hallen,
Kristine og Heidi
aften fra mandag til torsdag.
Kl. 17.15 - 18.15
Gymnastiksalen
De seneste år har der været
Mandag
BP Hallen,
Morten og Alex
stor søgning på alle vores 7 Drengetons
0. - 2. kl.
Kl. 17.15 - 18.15
Gymnastiksalen
Hjælpeinstruktører: Kasper E., Sophus, Laurids
børnehold - og specielt for
og Casper S
springholdene har det været
overvældende. Desværre er 8 Pigefræs
Torsdag
BP Hallen,
Mette H, Gitte, Anette, Stina og Anne C
0. - 3. kl.
Kl. 16.45 - 18.00
Hallen
Hjælpeinstruktører: Karen, Emma, Frederikke,
det ikke muligt for os at tilSidsel og Tine S
byde flere springhold, men
vi ændrer lidt på aldersinter- 9 Spring
Mandag
Gymnasiets hal
Henrik, Thomas, Dorthe, Lars og Lisbeth
3. - 4. kl.
Kl. 17.00 - 18.30
Hjælpeinstruktører: Anne-Sophie, Mie, Emilie,
vallerne for at skabe bedre
Isabel og Amalie
plads. Det betyder, at pigefræs hedder 0.-3. kl og dren- 10 Piger rytme
Torsdag
BP Hallen,
Karina
getons 0.-2. kl. - og at der på
3. - 4. kl.
Kl. 18.00 - 19.00
Gymnastiksalen
Hjælpeinstruktører: Ane Mai, Laura, Anna og
Katja
begge hold niveaudeles og
arbejdes med forudsætnin- 11 Spring
Mandag
Gymnasiets hal
Jørgen, Henrik, Lars, Mogens og Trine Maria
ger og spring, der ligger til
5. - 9. kl.
Kl. 18.30 - 20.00
grund for det gymnasterne
12 Piger rytme
Onsdag
BP Hallen,
Signe, Lærke og Lisa
senere møder på de større
5. - 9. kl.
Kl. 18.15 - 19.30
Gymnastiksalen
springhold. Springholdene er
fremadrettet for hhv. 3.-4. kl Voksenhold
og 5.-9. kl.
Holdnavn
Træningstid
Træningssted
Instruktører
Vores rytmehold deles så vi
Mandag
BP Hallen
Morten, Alex og Ella
også her formår at ramme 13 CrossGym
Kl. 19.00 - 20.00
Gymnastiksalen og hallen
gymnasterne mere alderssvarende, og det betyder, at 14 Kondikarle
Mandag
BP Hallen
Ella
Kl. 20.00 - 21.00
Gymnastiksalen
alderen også her er hhv. 3.-4.
kl og 5.-9. kl.
15 Idræt på stol
Tirsdag
BP Hallen
Hanne R. og Else Marie
I den kommende sæson laKl. 15.30 - 16.30
Gymnastiksalen
ver vi lidt om på tilmeldings16 Shake ‘n’
Tirsdag
BP Hallen
Tine J.
proceduren bl.a. for at gøre
Styrke
Kl. 18.45 - 19.45
Gymnastiksalen
muligheden for at gå på flere
Tirsdag
BP Hallen
Mette L, og Trine Maria
hold nemmere at administre- 17 Yoga
Kl. 19.55 - 21.10
Gymnastiksalen
re. Det betyder, at man først
Onsdag
BP Hallen
Mona
skal tilmeldes et Medlems- 18 Damer i
bevægelse
Kl. 19.30 - 20.30
Gymnastiksalen
skab og derefter det eller de
hold, man gerne vil deltage 19 Step-styrke
Torsdag
BP Hallen
Sabine
Kl. 19.00 - 20.00
Gymnastiksalen
på.
Vi åbner for tilmelding søn- 20 Vakse
Torsdag
BP Hallen
Trine Maria
dag den 9. august via http://
Quinder
Kl. 20.00 - 21.30
Hallen
www.bredstruppjedsted.dk/
Uge 37 - 42 dog kl.
19.00 - 20.30
gymnastik. Her eller på facebook/BPIgymnastik kan du Træningsadresser
finde mere information, lige- BP Hallen:
Bredstrup-Pjedsted Hallen, Ågade 70, 7000 Fredericia
Fredericia Gymnasium, Nørrebrogade 88, 7000 Fredericia
som du er velkommen til at Gymnasiets hal:

Annoncer

Fodbold
BPI har generelt haft en fantastastisk forårssæson, der
jo bl.a resulterede i oprykning
fra serie 4 til serie 3. Dermed
lykkes det for træner Julian
Barnett, at få holdet tilbage i
serie 3, så han afleverer BPI
på samme niveau, Julian
stopper efter 2 ½ år som træner i BPI. Julian har leveret
en fin indsats i klubben og
sørget for et godt træningsmiljø og vores seniorspillere
har været glade for at komme
i klubben. Samtidig stopper
Stig Andersen som er anfører
på holdet også, da han flytter
til Esbjerg, vi siger Stig tak for
en fantastisk indsats for BPI
og forhåbentligt på gensyn.
BPI lå hele sæsonen stort
set i toppen og vandt den
afgørende kamp mod Taulov
med 1-0 på udebane med
Jonas Sørensen som målscorer, den sidste kamp mod
Øster Starup/Vester Nebel
var en formsag og blev vundet med 10-0. Oprykningen
var velfortjent omend Hover, var en hård konkurrent.
Ny cheftræner i BPI bliver
en gammel kending nemlig
Johnny Borgvardt og han var
manden bag BPIs optur og
pokaleventyr, hvor vi to gange mødte divisionshold. Det
er helt fantastisk, at vi kan få
ham tilbage til klubben og jeg
er overbevist om, at Johnny
kan udvikle vores trup yderligere og skabe fornuftige
resultater, men spillerne skal
vænne sig til en ny stil på
træningsbanen, og til kamp,
men det gør ikk noget med ny
inspiration og ideer - tværtimod. Johnny kan træffes på
mobil 30 70 92 27, hvis nye
spillere eller de nuværende
har spørgsmål. Spændende
om dette er starten på en ny
æra for BPI fodbold, men vi
er desværre kommet i en meget vanskelig række, nemlig
Vejlekredsen som vi rykkede ud af sidst. Der venter
os mange udfordringer mod
følgende hold. Bredballe, FC
Horsens, Hedensted IF, Løsning IF, Vejle B, Vejle FC og
Vinding SF. Øv, at vi ikke kom
i pulje med Fredericia FF og
Fredericia KFUM og Erritsø.
Det lykkedes for Serie 5, at
blive i rækken, hvilket var en
fornem præstation, da vi ge-

nerelt var plaget af skader
på holdet. Vores Old boys og
senior Oldboys fungerer fint
i Vejle Amts turneringerne,
dog er der plads til 2-4 nye
spillere specielt hos oldboys.
Er du interesseret i at høre
nærmere så kontakt formand
Jørgen Hansen på mobil
25271311.
Ungdomsafdelingen
har
også leveret fine resultater
og en masse gode kampe,
specielt skal nævnes, at vi
fortsat har et godt u13 som
nu skal i u14, dette på trods
af, at vi mistede 7 spillere til/
pga. FC Fredericia, men flot
arbejde af træner Thomas
Paulsen og stort gåmod af
de resterende drenge og
gode evner, gør at vi fortsat
har troen på, at kan lade sig
gøre at køre videre med succes og til senere 11 mandsfodbold, holdet sluttede som
nr 2 i deres række. Vores u11
med Michael Sand og Anders Gregersen gør det også
fornuftigt og der kommer givetvis masser af talentfulde
spillere fra denne årgang
også. Vi har haft mange trænere på Trænerkursus under
KUV regi i foråret, da vi satser på at alle ungdomshold,
skal trænes via Coverprincippet, denne satsning ser
ud til at falde heldigt ud, vi
er begyndt at køre med fællestræning for 2 årgange, da
det udfordrer spillerne mere.
Alle vores ungdomshold er
trænet af dygtige og meget
engagerede trænere, det er
bare fantastisk, tusind tak
allesammen for en kanonindsats.Vi har også været igang
med at sælge bander på
Santrol Arena og vi har faktisk lykkes med at skaffe 11
nye sponsorer - super dejligt,
de 8 bander er allerede opsat og 3 mere er på vej. Der
vil komme en udførlig liste på
hjemmesiden omkring vores
sponsorer, men tusind tak til
jer alle - uden jer intet BPI
fodbold. Spar Nord kommer
med et nyt tiltag overfor vores medlemmer, men mere
herom senere, men det kan
også løfte økonomien i BPI.
Se iøvrigt træningstider og
andet nyt på hjemmesiden.
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