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Sidste Fokus fra BPI
Velkommen til en lidt speciel
udgave af Fokus. Gennem
40 år har BPI haft et trykt
blad hvori foreningens tilbud,
historier fra foreningslivet,
samt andre lokale indlæg,
har været husstandsomdelt i
vores lokalområde. Gennem
årene har BPI’s blad ændret
navn, udseende og format
for at følge med tiden, og
med dette blad kommer end‐
nu et punktum i historien.
Vi har i BPI’s hovedbesty‐
relse valgt at sige farvel til
Fokus, og dette blad vil såle‐
des være det sidste trykte
blad fra BPI.
Tusind tak til alle bidrag-
ydere gennem årene,
sponsorer der har gjort
bladet muligt, og selvfølgelig

tak til alle jer der har læst Fo‐
kus og fundet inspiration til
nye foreningsoplevelser!
Find os her
Lukningen af Fokus betyder
på ingen måde mindre aktivi‐
tet fra BPI! Via byens hjem‐
meside kan du finde
programmer, kontaktop‐
lysninger, nyheder og histori‐
er, og købe medlemskab til
alle vores tilbud – helt som
du kender det.
På Facebook finder du også
de fleste af vores afdelinger:
Gymnastik, Fodbold, Skyt‐
terne og nu også Badminton.
Hvis du ikke følger dem, så
skynd dig ind på Facebook
og giv et ”like”, så vi kan hol‐
de dig opdateret.

Nicolaj Wyke

Badmintonsæsonen er godt i
gang og det varer ikke længe
inden foråret igen får vores
medlemmer til at søge ud af
hallens trygge og varme om‐
givelser.
Vi mangler dog stadig at af‐
holde et DGI begynderstæv‐
ne d. 1. marts, hvor vi håber
på mange deltagere fra vo‐
res egne ungdomsrækker.
Klubmesterskaberne er også
på trapperne og vil blive af‐
holdt d. 15. marts. Også her
håber vi på mange tilmeldte
fra både ungdoms- og mo‐
tionsspillerne. Der bliver her
mulighed for at spille en
masse gode kampe og få af‐
gjort, hvem der har håne‐
retten det næste år. Er du
ikke medlem, er du naturlig‐
vis meget velkommen til at
komme en tur i hallen, og
heppe på dine yndlingsspille‐
re.
Vi har i år arrangeret fæl‐
lestræning den sidste fredag
i måneden, hvor alle med‐
lemmer har mulighed for at
komme i hallen. Her spilles
på tværs af de normale hold‐
sammensætninger, så man
skal lige vænne sig til, at bol‐
den måske ikke lige kommen
tilbage på samme måde som
den plejer. Ved disse fæl‐
lestræninger er der også mu‐
lighed for at invitere ikke-
medlemmer i hallen for at
spille. Med det håber vi på, at

de ”nye”, ud over en fornøje‐
lig aften, også får en så god
oplevelse, at de bliver med‐
lemmer i den kommende
sæson.
Efter lange overvejelser har
Badmintonudvalget konsta‐
teret, at det der nymodens
Facebook måske alligevel
ikke er en døgnflue.
Vi har derfor oprettet en
Facebook-gruppe, der
hedder "BPI Badminton", så
skynd dig ind og tilmeld
dig gruppen.
Vi vil bruge gruppen til at
dele informationer til med‐
lemmerne, men vi ser også
meget gerne, at ikke-med‐
lemmer kommer med i grup‐
pen, så de kan se hvad vi
laver. Vi ser også gruppen
brugt til at medlemmerne kan
søge efter nye makkere til
den kommende sæson eller
hvis der mangler en afløser
til en enkelt aften.
Er der nye spillere, der øn‐
sker at komme i gang, kunne
gruppen også bruges til at
finde ligesindede.
Der er uploaded en aktivi‐
tetskalender og du kan også
finde banefordelingen i grup‐
pen.
Spred endelig det gode bud‐
skab til alle I kender, der kun‐
ne have interesse i at følge
os.

BPI Badminton

Generalforsamling i
Bredstrup Pjedsted Idrætsforening
Er du medlem af Bredstrup Pjedsted Idrætsforening, så kom
til generalforsamling tirsdag den 24. marts 2020 kl. 19:00.
Dagsordenen for generalforsamlingen er:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretninger
3. Uddeling af Årets ungdomslederpris 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 bestyrelse og udvalg i

henhold til §§ 5 og 6
c. Valg af bilagskontrollanter
d. Valg af bilagskontrollantsuppleant (1-årige valg)

7. Eventuelt.

Bemærk, at forslag der ønsker behandlet på generalforsam‐
lingen skal være forman Nicolaj Wyke i hænde senest 4 dage
før generalforsamlingen den 20. marts.

Umiddelbart efter generalforsamlingen vil der blive serveret
et let traktement. Af hensyn til bestilling af dette hører vi ger‐
ne fra dig, hvis du kommer til generalforsamlingen. Skriv til
sekretær Mette Bond på mette.bond@hotmail.com, gerne in‐
den den 17. marts 2020.

Vi glæder os til at se dig

Hovedbestyrelsen for BPI

BADMINTON

BPI’s hovedbestyrelse

BPI’s udvalg

Formand:
Nicolaj Wyke
℡ 31 15 43 72

HB-medlem:
Mogens Bechsgaard
Martine Christoffer-
sens Vej 29
7000 Fredericia
℡ 20 18 58 30

Gymnastik:
Yvonne Kjær
Rasmussen
℡ 60 11 09 44

Næstformand
Mogens Bechsgaard
℡ 20 18 58 30

Suppleant:
Poul Jensen
Landsmosevej 12
7000 Fredericia
℡ 51 76 43 30

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

Billagskontrollør
Marianne Poulsen

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
Blad:
Lene Christensen
℡ 75 95 47 46
Thomas Fragtrup
℡ 25 39 15 44
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
Michael Sand
℡ 41 90 14 18
Eva Jespersen
℡ 40 45 44 76

Gymnastik:
Mette Catharina Høy *
℡ 22 96 00 79
Yvonne Rasmussen *
℡ 60 11 09 44
Kari Pedersen
℡ 31 25 28 53
Ann Eriksen
℡ 40 45 32 59
Gitte Kohls
℡ 21 42 04 90
Birgitte Holme
℡ 28 49 76 75
Linda Jensen
℡ 28 78 26 73
Janne Skott Børgesen
℡ 42 80 41 40
Mette Labich Nielsen
℡ 20 96 10 43
Seniormotion:
Carl Erik Underbjerg
℡ 23 62 39 18
Birgitte Simonsen
℡ 40 27 43 24
Jørgen Jakobsen
℡ 23 96 42 90

Skydning:
Lars Kring Mortensen *
℡ 24 81 00 49
Anders Jensen
℡ 24 68 82 76
Preben Sørensen
℡ 23 45 79 07
Suzanne Amby
℡ 40 22 86 87
Thomas Sørensen
℡ 75 95 40 05
Tennis:
Ejgild Christensen *
℡ 22 32 16 11
Flemming Wollenberg
℡ 75 95 42 55
Brian Sørensen
℡ 40 63 24 46
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

Seniormotion i fuld sving



ANNONCER

Santrol Europe
Leverandør af Flexsand® til indfyldning

i kunstgræsbaner.

OM FOKUS

GYMNASTIK

Opvisningsprogrammet
21. marts 2020 i Bredstrup-Pjedsted Hallen
13.00 Indmarch

13.20 Ildfluer Camilla, Gorm, Mathilde V.,
Mathilde B, Lucca og Matilde S.

13.30 Junior Syd
DGI
Sydøstjylland

Johan, Kasper, Marie, Mathias,
Rebekka, Uffe, Emma og Freja

14.05 BPI mini-mix
3.-5. kl.

Jørgen, Hanne, Mette R.,
Frederik, Ane Mai, Fie, Kasper,
Freja E., Maja og Karen

14.30 Crossgym Ella, Alex, Peter og Morten

14.40 Smølfer Mia, Ida R, Liv, Amalie, Bertil,
Miamaja

14.55 Pigefræs
0.-2. kl.

Line, Egzona, Randi, Mette R,
Anne, Emilie, Mie, Thea, Silje
og Ida

15.15 Aura Kari og Mette H.

15.25 Forældre-barn Nanna og Liselotte

15.40 Juniormix
6.-9. kl.

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

16.10 Junior Midt
DGI
Sydøstjylland

Katrine, Kathrine, Nikolaj,
Nicklas, Nikolai, Jes og Mikkel

16.40 Udmarch Alle gymnaster og instruktører

SENIORMOTION TENNIS
Foråret er over os, og i BPI
Gymnastik er det lig med op‐
visning og sæsonafslutning.
Den forløbne sæson har væ‐
ret helt fantastisk med man‐
ge 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 me‐
get engagerede instruktører
og ungeinstruktører, der uge
efter uge tilbyder god og in‐
spirerende træning, sjove
oplevelser og dejligt fælles‐
skab til alle vores medlem‐
mer.

Opvisning
Vores opvisning finder i år
sted lørdag den 21. marts.
Her glæder gymnaster og in‐
struktører sig til at vise, hvad
de har arbejdet med i den
forgangne sæson. Opvisnin‐
gen starter kl.13 , og vi håber
at se en masse forældre,
bedsteforældre, søskende,
naboer, gode venner etc. til
en helt fantastisk dag i hal‐
len. I år er vi så heldige, at vi

får besøg af to gæstehold,
nemlig både Junior Syd og
Junior Midt.
Udover vores egen op‐
visning deltager mange af
vores hold i år også i Jelling,
på Flemming Efterskole,
Spektrum i Vejle og på BGI-
akademiet.

Kommende sæson
Lige nu er vi godt i gang med
at få styr på den kommende
sæson og vi er altid klar til at
tage imod nye instruktører
og også gerne med ideer til
andre hold, end dem vi tilby‐
der på nuværende tidspunkt.
Kender du nogen, eller har
du selv lyst til at blive en del
af et fantastisk, aktivt og en‐
gagereret instruktørteam så
kontakt endelig Mette på mo‐
bil 22960079 eller på mail:
bpigymnastik@gmail.com

Rigtig skønt forår og dejlig
sommer til alle.

På glædeligt gensyn
den 21. marts

Gymnastikudvalget ☺

Aase Jørgensen og Arne Pe‐
dersen træner børnene tirs‐
dage fra 15.15. til 16.30.
Tennisudvalget ser frem til
en ny og spændende sæson
hvor vi også kan byde vel‐

kommen til gamle og nye
medlemmer.
Yderligere information kan
ske ved henvendelse til
Ejgild Christensen
Tlf: 22321611

Tennisafdelingen er allerede
godt i gang med sæsonen
2020.
Vi spiller skumtennis hver
mandag kl. 11.00 – 12.30 i
hallen frem til den 27. april.
Udendørssæsonen starten
søndag den 3. maj kl. 11.00.
Alle der har lyst er meget vel‐
komne til at møde frem på
vores super anlæg. Det vil
være mulighed for at afprøve
banerne og evt. låne en ket‐
cher hvis udstyret ikke er ind‐
købt endnu.
Hvis banerne er klar inden
den 3. maj går vi selvfølgelig
i gang med at spille. Med‐
lemmerne orienteres pr mail.
Tennisudvalget vil være vært
ved en grillpølse og en
vand/øl.
For nye medlemmer er det
muligt frit at afprøve banerne
i maj måned efter aftale med

et af udvalgsmedlemmerne.
I forbindelse med sæson‐
starten vil vi overgå til elek‐
tronisk booking. Det betyder
at nu kan du sidde hjemme i
sofaen og booke en ny tid.
Tiderne vil fortsat være med
1½ times intervaller.
Informationsmøder om
hvordan du booker en bane
afholdes i hallen onsdag den
22. og mandag den 27.
april kl. 17.00 i hallen.

Tilmelding skal foretages på
BPI’s hjemmeside fra 1. april
og senest den 1. maj.
Vi spiller for at vinde, men
det sociale har også en stor
plads i afdelingen så derfor
er der planlagt aktiviteter hen
over sommeren.
Spil sammen onsdage med
grillpølser og vand/øl er for
alle medlemmer der har lyst.

Klubmesterskaber
Indledende kampe afvikles i uge 37. Finalerne spilles lørdag
12. og søndag den 13. september.

Kontingent 2020
Børn under 16 år: 300 kr. Ny indmeldte vil modtage

en gratis børneketcher.
Senior 650 kr.
Folkepensionister 500 kr.

Maj onsdag den 6. og 20. maj kl. 18.00

Juni onsdag den 3. juni kl. 18.00
og 17. juni kl. 17.00 hvor vi vedligeholder
baneanlægget den første time.

Juli onsdag den 1. juli kl. 18.00

August onsdag den 5. og 19. august kl. 18.00

September onsdag den 2. september kl. 18.00

Trods forårsagtige tempera‐
turer og grønne knopper i ha‐
ven er der stadig gang i
Senior-motion indendørs, i
skrivende stund medio febru‐
ar.
Juleafslutningen havde re‐
kordhøj deltagelse med 43
deltagere. Stemningen var i
top.
Alt foregik som traditionen
forskriver, hvor Poul og Met‐
tes lækre julefrokost-menu
igen var en succes. Der var
selvfølgelig også ris-alamen‐
te i tre skåle med hver en
mandel, som alle blev fundet
med risiko for mavepine.
Festudvalget havde sørget
for flot bordpynt og mandel‐
gaver. Fællessang så det
rungede var der også, og
Poul gik i køkkenet og holdt
sig for ørerne.
24.september var ca. 25 se‐
niormotionister på udflugt til
”Den fynske landsby i Oden‐
se. Bent Ebbesen havde til‐

rettelagt turen med lidt hjælp
fra Jørgen Jakobsen.
På P.pladsen blev der druk‐
ket morgenkaffe. Bent påtog
sig også guide-opgaven med
div.oplysninger om bygnin‐
gerne. Midt på dagen spiste
alle i den særdeles hyggelige
gamle ”Sortebro kro”. Heref‐
ter var der mulighed for på
egen hånd at bese flere
gamle gårde. Næste stop var
restaurant Nordatlanten på
Odense havn, hvor der blev
serveret kaffe/te og kage.

Sidste indendørs senior-
motion fredag d. 24.-4. 20
Krolf opstart tirsdag d. 28.-4.
20 kl.9.00

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

Layout:
Thomas Fragtrup
Mail: bpi.fokus@gmail.com

Annoncer:
Lene Christensen
Tlf. 2524 1086

Distribution:
Alice Lassen

Tryk:
Jelling Bogtrykkeri
Tlf. 7587 1744

Oplag: 1.600 eksemplarer
Eftertryk tilladt med kildean-
givelse


