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Badminton: 
Karin Ottesen *) 
 20 85 04 23 
Lotte Lissau 
 75 95 48 38
Arne Pedersen 
 75 95 40 27
Gert Agner Rasmussen 
 28 55 10 40
Mette Kusk Jensen 
 26 12 45 41
Jette Dall
Blad: 
Lene Christensen 
  75 95 47 46
Thomas Fragtrup 
  25 39 15 44
Fodbold: 
Jørgen Hansen *) 
 25 27 13 11
Eva Jespersen 
 40 45 44 76
Anne-Marie Hansen 
 29 92 69 95 
Stig Andersen 
 22 88 98 03
Claus Labich 
 20 68 10 72
Kurt Kingod
Michael Sand 
 41 90 14 18
Håndbold: 
Dennis Nymark *) 
 30 31 33 83
Annette Laursen 
 75 93 33 77
Mette Rehmeier-Madsen 
 75 95 45 75
gymnastik: 
Trine Hansen *) 
 51 18 24 33
Anette Papsø Møller 
 75 95 48 24

Linda Bang 
 22 94 66 44
Yvonne Christiansen 
 60 11 09 44
Jette Bojesen 
 46 95 10 63
Seniormotion: 
Aase Jørgensen  
 75 95 43 18
Mogens Lundø 
 75 95 42 78
Jørgen Jakobsen 
 75 95 42 90
Skydning: 
Lars Kring Mortensen *) 
 75 95 45 85 
Preben Sørensen    
 23 45 79 07 
Bo G. Madsen 
 28 44 33 79
Thomas Sørensen 
 75 95 40 05 
Bent Knudsen 
 29 21 72 05
Tonni Leth 
 40 42 90 30 
Søren Madsen
Tennis: 
Aase Jørgensen *) 
 75 95 43 18
Ejgild Christensen 
 75 95 41 28
Flemming Wollenberg 
 75 95 42 55
Brian Sørensen 
 75 95 44 70
Peder Skjødeberg 
 75 95 41 07
*) = Formand for udvalget
rettelser sendes til  
E-mail: bpi.fokus@gmail.com

Formand:  
Karl Anker Thomsen  
Fiskebækvej 30  
 28 10 72 65
Kasserer: 
Karen Boysen  
Tornsagervej 1  
 40 17 21 21
medlemsadm.:  
Rita Pedersen  
Enghavevej 5  
 24 25 16 79
Sekretær:  
Anja Tofte Larsen  
Børkopvej 5  
 51 92 23 35
Badminton:  
Karin Ottesen  
Bredstrupvej 117  
 20 85 04 23

Fodbold: 
Jørgen Hansen  
Landsmosevej 33  
 25 27 13 11
gymnastik:  
Trine Hansen  
Landsmosevej 35  
 51 18 24 33
Håndbold:  
Dennis Nymark  
Nyager 23  
 30 31 33 83
Skydning:  
Lars Kring Mortensen 
Elbovænget 19  
 75 95 45 85
Tennis:  
Aase Jørgensen    
Elboparken 19  
 75 95 43 18

Fokus har forandret sig og er 
blevet mere et opslagsværk, 
af oplysende karakter, end en 
udgivelse krydret med fortæl-
linger som vi har været vant 
til. Det skulle være muligt at 
se hvilke  tilbud, BPI byder 
på i den kommende sæson, 
og desuden bringes navne 
og adresser på foreninger og 
udvalg i lokalområdet.
Sidst nævnte jeg at Som-
merfesten 2012 gav et pænt 
stort overskud og BPI har 
desuden, i december må-
ned modtaget kr. 30.000 fra 
udvalget bag Efterårsfesten. 

Det er vi meget taknemlige 
for og siger tak til hele holdet. 
Det ser dog sort ud med at 
etableringen at en ny styre-
gruppe til Sommerfesten for i 
år og jeg frygter at 2013 bli-
ver det første år i meget lang 
tid, uden en Sommerfest som 
vi kender den.
Når du har læst denne udga-
ve nr. ét i det nye look, håber 
jeg du finder et tilbud du kan 
bruge og ellers er du velkom-
men til at henvende dig for 
yderligere oplysninger.

Karl Thomsen
formand BPI

BPIs bestyrelse

BPIs udvalg

Foråret er over os – og i 
gymnastikafdelingen er det 
lig med opvisning og sæ-
sonafslutning. I den forløbne 
sæson har 13 hold trænet – 
og alle med stor aktivitet og 
glade gymnaster.
Opvisning:
Lørdag den 23. marts glæder 
gymnaster og instruktører 
sig så til at vise, hvad de har 
arbejdet med - og ud over 
BPI´s egne hold får vi besøg 
af GYM7000, der har deres 
10-14 hold og ynglingehold 
med.
Sommertræning:
Som noget nyt vil vi tilbyde 
sommergymnastik/fitness 
for de voksne i Bredstrup-
Pjedsted området. Alle hold 
træner i Bredstrup-Pjedsted 
Hallen – første træningsgang 
er i uge 15 og prisen er 200 
kr. – lige meget om du delta-
ger på et eller flere hold.
- vakse Quinder 
deltager i Landsstævnet d. 
4.-7. juli i Esbjerg – så er du 
frisk på en god gang gymna-
stik og festligt samvær, så 
mød op og træn med  ;O) Vi 
træner mandage fra kl. 18.30 
- 20.15. Instruktør er Trine
- Puls/styrke
træner tirsdage fra kl. 18.30-
19.30.  Yvonne, Mona og 
Trine skiftes til at tage træ-
ningerne, så der er god mu-

lighed for varieret træning fra 
gang til gang.
- Yoga
træner tirsdage fra kl. 19.45-
20.45. Som noget nyt tilbyder 
vi yoga – så mød op og vær 
med til en skøn gang træning 
med fokus på styrke, smidig-
hed og indre velvære. Med-
bring gerne yogamåtte og 
tæppe. Instruktører er Mette 
og Trine
Kommende sæson:
Foråret i BPI Gymnastik er 
også lig planlægning af den 
kommende sæson – og al-
lerede nu regner vi med, at 
der ud over alle vores vanlige 
voksenhold bliver mulighed 
for at træne yoga og crossfit. 
For børnene er der også næ-
sten styr på hold og hvem 
der skal være instruktører, 
men vi vil frygtelig gerne 
oprette et drengetons hold 
for de 5-7 årige drenge……. 
og her mangler vi desværre 
instruktør(er)!! Kender du no-
gen eller har du selv lyst til 
dette hold (eller evt. andre) 
må du endelig kontakte Trine 
på mobil 5118 2433.
Sæsonprogrammet kan fin-
des på Bredstrup-Pjedsted´s 
hjemmeside under gymnastik 
inden sommerferien – og kan 
ses i næste Fokus til august.
Rigtig skønt forår og dejlig 
sommer til alle ……..

gYmnaSTIK

Lørdag den 23. marts kl. 14.00 i 
Bredstrup-Pjedsted Hallen 

Gymnastikafdelingens hold glæder 
sig sammen med GYM7000´s hold 
til at vise hvad de bl.a. har brugt 

den forløbne sæson på.

Vel mødt til en super eftermiddag 
med glæde, begejstring, kolbøtter, 

høje hop, vilde saltoer og fed 
rytme!!!

BPI
byder velkommen til

Forårsopvisning

Arkivfoto: Opvisning 2011
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Hold Træner udendørstræningstid
Årgang 
2007, 2006, 2005

Michael Deleuran (mobil 22 53 37 74)
Eva Jespersen  (mobil 40 45 44 76)

Tirsdag 
Kl. 16.30 - 17.30

U-9 Drenge 
(årgang 2004)

Christian Specht (mobil 23 41 61 01)
Lars Lodahl  (mobil 40 10 47 69)

Mandag og onsdag 
Kl. 16.30 - 18.00

U-9 Piger
(årgang 2004)

Ole Augustinussen (mobil 60 75 10 98) Onsdag 
Kl.17.00 - 18.00 

U-11 Drenge
(årgang 2001-02)

Martin Hougaard (mobil 40 31 43 44)
Kim Okke Hansen (mobil 20 88 08 11)

Mandag og onsdag
Kl. 17.00 - 18.30

U-14 Drenge
(årgang 1999-2000)

Anders Gregersen (mobil 60 43 56 57)
Michael Sand (mobil 41 90 14 18)

Mandag og onsdag
Kl. 16.30 - 18.00

Serie 3
Serie 6

Julian Barnett (mobil 20 81 73 35)
René Thomsen (mobil 24 24 33 25)

Tirsdag og torsdag
Kl. 18.45 - 20.30

Old Boys Thomas Halling (mobil 31 34 58 68) Onsdag
Senior Old Boys Tommy Erbs (mobil 22 44 73 56)

Ole Jensen (mobil 60 60 79 12)
Mandag

Kvinder Susanne Madsen (mobil 40 41 14 98) Mandag og onsdag
Kl. 17.00-18.00

Træningstider fodbold

Nogle hold starter træningen op inden den 7 april. Så blot kontakt træneren, hvis du ønsker at starte.

Fælles opstart for ungdom
Søndag den 7. april kl. 10.30 
er der fælles opstart på San-
trol Arena for alle ungdoms-
hold.
Har du et barn der gerne vil 
prøve at spille fodbold, så 
kom op på stadion og mød 

træner og spillere fra de en-
kelte hold samt personer fra 
udvalget denne dag. 
Du er også velkommen til at 
kontakte en af trænerne eller 
formand Jørgen M. Hansen 
25 27 13 11

let om point og placeringer. I 
stort set alle de stævner, hvor 
vi har haft deltagere med, har 
der stået mindst én af vores 
spillere på medaljeskamlen, 
når stævnet var forbi. Godt 
gået drenge! Fortsæt det 
gode spil. 
Der har i denne sæson væ-
ret god opbakning til de ung-
domsspillere, der er ude til 
stævner. Tak til de forældre, 
der bruger mange timer i di-
verse haller og sørger for 
opbakning, i form af kørsel, 
energibarer og opmuntrende 
tilråb. Næste sæson håber vi 
igen, der er stor opbakning 
til ungdomsspillerne. Vi skal 
gerne have flere ud at spille 
turneringer, enten individuelt 
eller som hold og der er der-
for behov for endnu større 
forældreopbakning. Vores 
trænere har ikke mulighed for 

at køre børnene til alle stæv-
nerne eller være til stede i 
hallen i de tidsrum, hvor der 
de spiller. Vi håber derfor på, 
at I forældre på skift vil virke 
som holdledere i forbindelse 
med stævner, så børnene 
kan få den rette støtte. 
Vores bedste ungdomsspil-
lere er efterhånden så dyg-
tige, at de har behov for mere 
træning, så teknikken kan 
udvikles. Hvis der er foræl-
dre, der har tid, mulighed og 
evner inden for badminton, 
vil vi meget gerne høre fra 
jer. Vi vil så forsøge, at arran-
gere nogle træningssamlin-
ger, hvor slagteknik kan blive 
prioriteret. 
Fra badmintonudvalget tak-
ker vi for denne sæson og 
glæder os til at se jer igen til 
efteråret.

TennIS
Tennis sæson 2013
Kære medlemmer og alle 
der ønsker at spille tennis i 
Bredstrup-Pjedsted idræts-
forening.
Tilmelding på Bredstrup-
Pjedsteds hjemmeside under 
tennis.  For at bevare jeres 
briknr. bedes I venligst tilmel-
de jer inden d. 1  maj 2013.
Banerne åbnes søndag d. 
5 maj kl. 11. Vi glæder os til 
at se, alle der spillede sidste 
år. Men også gerne nye, der 
har interesse for tennisspillet. 
Klubben vil være  vært , med 
lidt vådt og tørt.
OBS !  Sæt kryds i kalende-
ren søndag  d.  18  august, 
da vil vi fejre, at tennisbaner-
ne bliver 25 år. Program for 
dagen er under udarbejdelse.
Kontingent for sæson 2013
Fra 1 maj til 15 okt. 
Banereservation er 90 min.
Børn u/16 år: 325kr
Senior o/16 år: 625 kr.
Pensionist o/65 år: 475 kr.
Gæstekontingent  (90 min.) 
70 kr.
Nøgle til tennisbanerne ud-
leveres, når kontingentet er 
betalt. Der betales et depo-
sitium på 50 kr. for nøglen. 
Børn under 14 år, får ved ind-
meldelse en junior ketcher. 
Har man selv en ketcher eller 
skal det være voksen stør-
relse, så får man i stedet 8 
bolde.
OBS ! Spil sammen aftnerne 
er flyttet til onsdage.
Der vil løbende være ”spil 
sammen” uden tilmelding på 
nedenstående datoer. Her 
kan evt. nye spillere hente 
nøgle og få briknr.
8.- 22. maj,   
5.- 19. juni,  
7. - 21. august.  

Alle dage fra kl. 19 til kl. ???
Vi har også ”spil sammen” 
med  grill m.v.
15. - 29. maj,  
12. - 26. juni,  
14. - 28. august. 
Alle dage fra kl. 18 til kl. 21.
Børnetræning hver tirsdag:
Fra kl. 14.00 til kl. 15.30 og 
fra kl. 15.30 til kl. 17.00 i maj, 
juni og august. Juli efter af-
tale.
Træner Flemming Wollen-
berg. (ret til ændringer forbe-
holdes.)
maj tilbud til alle medlem-
mer
Som tidligere år, kan med-
lemmer igen – gratis – invi-
tere sine børn, naboer eller 
venner til at spille lørdage, 
søndage og helligdage i maj 
måned. Der kan reserveres 
med en brik.
Klubmesterskaber d. 14. 
og 15. september 2013
Hvis der er mange tilmeldin-
ger, forventes indledende 
single kampe, at blive afviklet 
d. 12 og  13 september.
Med håbet om en god og sol-
rig sæson, byder vi alle vel-
komne d. 5 maj.
For yderligere information, 
kontakt tlf. 75 95 43 18

Tennisudvalget

Badmintonsæsonen er ved at 
være slut for i år og vi er så 
småt ved at se frem mod næ-
ste sæson. Vi regner med, at 
onsdag og fredag igen til ef-
teråret bliver vores faste bad-
mintondage og der ud over 
disse, bliver forskellige arran-
gementer for både voksne og 
børn. På motionssiden håber 
vi på igen at få fyldt banerne 
op med de gamle kendinge, 
men der er også ledige baner 
til nye spillere. På ungdoms-
siden har Arne, Flemming og 
Nick lovet at fortsætte som 
trænere, så der skulle være 
mulighed for børnene at kom-
me ned i hallen og få nogle 
hyggelige timer sammen. 
I år har vi på ungdomssi-

den deltaget i holdkampe 
for U13 og U15, hvor der er 
vist godt spil. Vi har med god 
støtte fra velvillige sponsorer 
fået tøj til holdspillerne, så 
de kan repræsentere klub-
ben på bedste vis. Mange 
af ungdomsspillere har også 
deltaget i diverse stævner 
både for begyndere og de 
lidt mere øvede. På begyn-
dersiden kan alle være med. 
Det primære er at være med 
og prøve at spille mod nogle 
man ikke kender. Der bliver 
ikke udråbt nogen overordnet 
vinder ved disse stævner, da 
alle er en vinder, bare ved at 
turde stille op. De øvede spil-
lere har deltaget i rigtige tur-
neringer, hvor der bliver spil-

Foråret nærmer sig iflg. ka-
lenderen. Dog er det ”hunde-
koldt” i skrivende stund.
Seniormotion kan se tilbage 
på en, endnu en gang, god 
vintersæson. Fremmødet har 
været i gennemsnit ca. 20-22 
personer hver fredag formid-
dag.
Der er virkelig blevet mo-
tioneret i form af gymnastik, 
hvor nogle har været mere 
udholdende end andre, bl.a. 
fordi de øvrige aktiviteter 
”trækker”. Og her er der tale 
om skumtennis, tæppecur-
ling, badminton, ringo og 
boccia. Motionsmaskinerne i 
fitness-rummet er også ble-
vet brugt i længere eller kor-
tere tid.
Men, men et vigtig element i 
al denne motions-fokusering 
er det sociale. Det at man 
kan grine af sig selv og af 
hinanden i en gemytlig tone, 
er noget særdeles værdifuldt
i alle henseender.Her spiller 
vores efterfølgende kaffe-
hygge også en væsentlig 
rolle,hvor der de fleste gange 
bliver sunget et par sange. 
Den traditionelle julefrokost 

er også en meget vigtig del 
af ”aktiviteterne” i Senior-mo-
tion. Her deltog 28 personer. 
Festudvalget havde sørget 
for div. underholdning med 
bl.a. opgaveløsning m.m. og 
her til fine præmier. En af de 
mere spetakulære præmier 
var et nyt hoved pænt ind-
pakket (vundet af underteg-
nede) ikke så ringe
endda. Det skal dog tilføjes 
at der var tale om et rødkåls-
hoved.
Sidste indendørs Senior-
motion i denne sæson bliver 
fredag d. 19.-4.
Om vi denne dag skal følge 
traditionen med oprydning 
m.m. og efterfølgende frokost
hører vi nærmere om fra 
Poul/halbestyrelsen.
Udendørs starter tirsdag 
d.30.-4. eller tirsdag den 7.-5. 
Nærmere følger senere .
Jørgen Jakobsen
75954290
Yderligere information kan 
fås hos
ovenstående samt:
Åse Jørgensen 75954318
Mogens Lundø 75954278

SenIormoTIon

Santrol Europe
Leverandør af Flexsand® til indfyldning  

i kunstgræsbaner.

Billede fra klubmesterska-
berne 2012 i tennis

BadmInTon


