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HOVEDFORMAND Kim Groth, 
 mobil 2527 0170 e-mail: kimgrothbifhaandbold@gmail.com 

CAFÉ BIF v/ Ulla og Bechir, 
 Mobil 40 8220 45 e-mail: cafebif8220@gmail.com
  
ANNONCER Annonce interesserede kan maile til 
 kimgrothbifhaandbold@gmail.com

REDAKTION vacant 
 
 Materiale til bladet mailes til klubbladet@grafdoc.dk

 Tekst modtages helst i word-format. Billeder SKAL medsendes separat 
 og være i enten jpg, eps eller tif-format og i en høj opløsning (ca. 330 dpi). 
   

Billeder fra www kan/må som hovedregel ikke bruges pga. den dårlige kvalitet  
eller ophavsret. Mobilfotos mailes fra mobilen i "faktisk størrelse".

 Oplag: 5.500 stk.
	 Tryk:	 WERKs	Grafiske	Hus	a|s, www.werk.dk

SVANEMÆRKET

Tryksag
1234 5678
Tryksag

5041 1001

BADMINTON 

Kontaktperson og formand
Anders Jespersen
Mobil 7178 1921
Mail anders.c.jespersen@gmail.com

www.brabrand-badminton.dk
/brabrand badminton if

FODBOLD 
Kontaktperson og formand
Harrie Horsmann
Mobil 4268 8860

www.brabrandfodbold.dk
www.brabrand-fodbold.dk

/brabrand if fodbold
/brabrand if fodbold ungdom
/brabrand if Kvindefodbold

Kontaktperson pige ungdom
Egon Laursen
Mobil  2421 4425

GYMNASTIK 

Formand
Janni Kikkenborg-Rossel
Mobil 2636 7251

Kontaktperson
Jonna Zeuthen Bach
Mobil 2380 1396
Mail  jonnazeuthen@gmail.com

www.bif-gym.dk
/brabrand IF-Gymnastik

HÅNDBOLD 

Kontaktperson
Signe Groth
Telefon  4261 1085

www.brabrand-haandbold.dk
/BrabrandIFHaandbold

MOTION 

Kontaktperson og formand
Bjørn Bjerre Jensen
brabrandifmotion@gmail.com

www.brabrand-motion.dk
/brabrand-if-motion

PETANQUE 

Kontaktperson og formand
Anne Marie Bigum
Mobil 2067 7366

www.brabrand-if-petanque.dk
/Brabrand Petanque
/Brabrand Indoor Petanque

TENNIS 

Kontaktperson og formand
René Boesen
Mobil 2040 1545 

www.brabrandtennis.dk
/brabrandtennis
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Vi har lagt endnu et begivenhedsrigt kvartal bag os i Brabrand Idrætsforening, et kvartal hvor  
alle de indendørs idrætsgrene er startet op på en ny sæson, og hvor de udendørs aktiviteter  
er genstartet efter sommerferien.

Både ude og inde vrimler det med aktive medlemmer i alle aldre, og vi bliver stadig flere,  
hvilket vi både er stolte og ydmyge over, da det bekræfter os i, at alle de frivillige i foreningen  
til stadighed leverer et fantastisk stykke arbejde, og dermed produkt til vores medlemmer.

Forretningsudvalget og repræsentantskabet er af samme årsag kontinuerligt i dialog med  
kommunen, om mulighederne for at udvide kapaciteten på vores anlæg. Vi er fortsat i de  
indledende sonderinger, og det bliver uden tvivl en længere proces, som kræver hårdt arbejde  
og tålmodighed. Omvendt kan vi ikke længere udskyde at tage fat på denne proces.

I første omgang er i alle velkommen til at sætte et kryds i kalenderen 
onsdag den 23. november kl. 19.30, hvor vi indkalder til 

"Visionsaften" for vores anlæg og faciliteter i foreningen.

I de sidste mange år, ja årtier, har andre frivillige været foregangsmænd og kvinder, ligesom  
de har fået en stor del af dagligdagen til at fungere. Tre af de største hyldede vi på forrige møde 
i Forretningsudvalget. På dette møde fik vores forening 3 nye æresmedlemmer, nemlig tidligere 
formand Jens Jensen, tidligere næstformand Morten Have Kudsk og tidligere formand for  
gymnastik Kirsten Lundsgaard. Udnævnelsen af Jens, Morten og Kirsten som æresmedlemmer  
er en hyldest og en anerkendelse af deres store og utrættelige arbejde for vores forening i både 
hovedforenings regi, og i idrætsgrenene fodbold, badminton og gymnastik, samt omkring Hal 2. 
Et stort og velfortjent tillykke til Jer alle 3.

En stor hyldest skal der ligeledes lyde til Jacob Lundsgaard, som på fornemmeste vis har relance-
ret vores klubblad, og været primus motor for både indhold, annoncesalg og ikke mindst profes-
sionelt layout, så vi i dag har et fysisk omdelt klubblad i et flot set up. Jacob giver med udgivel-
sen af dette blad stafetten videre, og vi siger et stort tak for indsatsen så langt. Jacob vil fortsat 
være med omkring layout og opsætning, men vi søger efter en afløser på det mere redaktionelle, 
se indlæg side 4.

Husk at bakke op om de frivillige, og husk at vi alle er Brabrand Idrætsforening. 

På gensyn i fælleskabet!
Med venlig hilsen 

Kim Groth

99,-/md

Webministeriet Webbureau  
– en del af H365 Digital Marketing Agency ApS 

Priser ekskl. 25% moms. Priser er gældende i hele 2022.

Se mere på webministeriet.dk/erhverv

Business Basic er en stærk løsning  
til nystartede eller virksomheder  
med 1- 5 ansatte.

√ Ingen binding

√ Opstart kun 499,-

√ 2 ugers leveringstid

scan og se mere

Flyt ind i en af  
Danmarks billigste

hjemmesider  
til erhverv
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 EN SAMARBEJDSPARTNER 
DU KAN STOLE PÅ

 
 GOD SERVICE OG 

ARBEJDE TIL AFTALT TID
 
 HØJ FAGLIGHED, 

FLOT FINISH OG
PROFESSIONALISME

Din lokale maler

KONTAKT OS 
KONTAKT OS 

FOR ET UFORPLIGTENDE 
FOR ET UFORPLIGTENDE 

OG GODT TILBUD!
OG GODT TILBUD!

Tlf.: 8626 2644
www.helge-michael.dk

maler@helge-michael.dk

J.P. Larsensvej 17E, 8220 Brabrand 

ET TEAM 
AF DYGTIGE 
MALERE 
ER KLAR TIL 
DIN NÆSTE 
OPGAVE

Tilbage i august måned besluttede repræsentantskabet, at vi ville høre 
jeres mening om det fremadrettede format for Klubbladet. Afstemningen 
på facebook gruppen Brabrandbeboerne, viste et flertal for en digital 
løsning a'la vores Brabrand, men også en stor andel, som sætter pris 
på den fysiske udgave.

Kompromiset er blevet, at vi arbejder videre med 2 årlige fysiske udgaver 
af Klubbladet i august og januar, med primær fokus på halvårs opstart i 
vores forskellige afdelinger, herunder praktiske oplysninger om tilmel-
ding m.v. Imellem de 2 fysiske udgivelser, er det ambitionen at supplere 
med elektroniske udgivelser, med aktuelle reportager fra vores afdelin-
ger og nyheder om kommende begivenheder i vores forening.

I første omgang nedsættes en lille arbejdsgruppe med repræsentant 
fra FU, Peter From fra Vores Brabrand og indledende support fra 
Jacob Lundsgaard. Meld gerne ind hvis du også gerne vil bidrage. 
Du er velkommen til at skrive på mail: formandbrabrandif@gmail.com.

Vi glæder os til at præsentere det nye set up, gerne med din hjælp :-)  

– forbedring/udbygning af vores 
idrætsfaciliteter i Brabrand

ONSDAG DEN 23. NOVEMBER KL. 19.30 

i Cafe BIF, indkaldes alle interessenter i forhold 
til vores faciliteter på Engdalsvej til indledende 

møde om vores fremtidige behov og ønsker.

Vel mødt alle frivillige og medlemmer.

Venlig hilsen FU Brabrand IF

Din lokale fysioterapi i Brabrand

Fysioterapi
Genoptræning
 Holdtræning

Massage
Akupunktur

Hjemmebehandling
Træningsabonnement

Baby/børnefysioterapi
Virksomhedsaftaler

  Tlf. 86 25 25 90 -  aarhusfys.dk
Silkeborgvej 620 - 8220 Brabrand

Arbejdet med det nye 
klubblad er i gang

VISIONSAFTEN
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Hovedgaden 58, 8220 Brabrand

                       - et besøg værd

Vedrørende afhentning: Ring på: 86 26 23 53

VI SØGER NYE MEDARBEJDERE
- til at hjælpe os 3,5 timer om ugen 

Kontakt Else Marie Rytter på tlf. 23 28 08 42 

 

Åbningstider: Mandag - fredag 10.00 - 17.00 

I CityVest og 
Værkmestergade

 GODE TILBUD 
og kommende 

arrangementer på 
barevin.dk

Den 
nostalgiske 

spalte
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Lidt håndbold nostalgi
For mange år siden skulle Brabrand IF stille med et håndboldhold 
til et stævne i Aarslev. Aarslev Boldklubs bane lå, hvor Ørvadsvej 
ender ved Silkeborg landevej.

Man manglede én mand og fik overtalt Niels Høj, som ellers  
beskæftigede sig med fodbold. Niels skulle spille i forsvaret, og 
da modstanderen havde sit første angreb tog Niels et hurtigt 
fodskifte og rykkede en meter frem, samtidig med at han højlydt 
appellerede for OFF SIDE !!

Man havde glemt at sætte Niels ind i reglerne for håndbold inden 
kampen! 

 

Lidt fra min scrapbog...
18. juni 1946 deltog Brabrand IF i JHF`s juniorrække. 
Denne dag blev der spillet 2 kampe: BIF- Frederiksberg KFUM 0-7 
og BIF – Skovbakken 3-4.

Holdet bestod af: Knud Lund – Eigil Rasmussen, Svend Udsen – 
Morten Gam, Børge Nielsen og Verner Andersen.

Notat i scrapbogen: Efter at det er første gang vi spiller håndbold, 
må resultaterne tages med forbehold – vi har aldrig trænet før !!



Tandlægerne

BRABRANDHUS
Charlotte Lykke Gregersen
www.brabrandhus.dk • 8625 1877

Hanne Simonsen
www.hannesimonsen.dk

tlf.: 8625 1842

Professionel og personlig tandbehandling i trygge 
omgivelser på moderne klinik, i Brabrandhus.

 Din lokale tandlæge
 Bred erfaring og ekspertise

 God håndtering af tandlægeskræk
 +20 års erfaring
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Velkommen til 
Brabrand Fodbold
Brabrand IF Fodbold er den lokale fodboldklub med cirka 900 medlemmer,  
fordelt på cirka 250 piger og 650 drenge. De yngste drengespillere er 4 år gamle, 
og de ældste er lige passeret de 60 år. Det vil sige, at vi på drengesiden med  
enkelte huller har hold fra U5 (årgang 2017) til og med Old Boys 60. Klubbens 
stolthed er 1. holdet, som spiller i 2. division, men der er også plads til senior
spillere i de lavere rækker.

Pigefodbolden er vigtig og fylder meget i Brabrand IF. Vores yngste pigehold er i 
øjeblikket U6 (årgang 2017), og ellers har vi pigefodbold op igennem stort set alle 
årgange, med vores 1. kvindehold i 2. division. Vi har ligeledes et 7mands hold i 
OldGirls (29+), og vi startede et motionshold for kvinder i 2021. Så er du voksen 
kvinde, er der muligheder og det gælder både dem, der har spillet før, og dem,  
der har lyst til at prøve noget nyt. 

Vi har siden 2018 vores egen kunstgræsbane, og dermed har vi mulighed for at 
spille hele året igennem. Om vinteren er der desuden mange hold, der vælger at 
spille indendørs.

Klubben dækker derved stort set alles behov, ung eller gammel, studerende og 
pensionist, fra bredde til elite og på tværs af alle nationaliteter. 

Klubben drives af omkring 125 frivillige trænere og ledere, og det er en forudsæt
ning for klubbens tilbud, at alle medlemmer bidrager med det, de kan. Det er i høj 
grad lykkes i dag, og det kammeratskab og sammenhold, der kommer ud af det, 
er ganske enkelt essensen af Brabrand IF Fodbold. 

Kontingentet holder vi på et lavt niveau for at sikre, at så mange som muligt kan 
være med. Dermed også sagt, at du/I er velkomne til at være med og blive en del 
af vores velfungerende, seriøs og hyggelig fodboldklub i det vestlige Aarhus. 

Vi glæder os til at se dig!

Du kan finde information om hold, 
træningstider og kontaktpersoner 

på vores hjemmeside 

www.brabrand-fodbold.dk

FODBOLD8 |
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Du kan finde information om hold, 
træningstider og kontaktpersoner 

på vores hjemmeside 

www.brabrand-fodbold.dk

 AROS SHIPPING
FREIGHT FORWARDING & PROJECTS

 www.aros-shipping.com - Carsten Strange  86 12 15 00

 
AROS Shipping teamet består af erfarne projekt-speditører med godt 100 års erfaring.

Der bedrives spedition på verdensplan til/fra de nordiske lande – fra speditions-butikken på Aarhus havn. 

 Brabrand IF under pres 
Antallet af fodboldspillere fordoblet på 15 år
Bragt på VoresBrabrand den 21. oktober 2022 af Peter From Jacobsen

Brabrand vokser. Det mærker man 
blandt andet i Brabrand Idrætsfor-
ening, hvor stadig flere børn og voksne 
mødes og dyrker idræt i fællesskab.  
I en stribe artikler ser Vores Brabrand 
på, hvordan de forskellige afdelinger 
i Brabrand IF klarer hverdagen under 
stadig trangere rammer.

Sådan en tirsdag aften ved 18-tiden kan man 
næsten få en fornemmelse af, at det halve af 
Brabrand er samlet på meget få kvadratmeter. 
Idrætsanlægget på Engdalsvej, ved Brabrand-
hallen, summer af liv.

På kunstgræsbanen samler de yngste fod-
boldspillere deres ting sammen efter træning, 
mens forældrene får en snak om hverdagens 
glæder og genvordigheder. Ved siden af, på 
græsbanen, er danmarksserie-herrerne netop 
gået i gang med de småspil, der indleder deres 
træningspas.

Her kan du virkelig få oplevelsen af, hvad en 
idrætsforening kan være: Et fællesskab bestå-
ende af mennesker i alle aldre og med hver 
deres glæde over at bevæge sig sammen med 
andre.

Men fællesskabet er rent fysisk under pres. I 
flere afdelinger i Brabrand Idrætsforening kni-
ber det med at finde plads til de mange, som 
gerne vil være en del af det fællesskab. Det 
gælder blandt andet i Brabrand IF Fodbold.

Kunstgræsbanen er afgørende
Formand Harrie Horsmans har efterhånden 
været med i mange år, og når han ser tilbage 
til 2006, havde fodboldafdelingen 430 aktive 
medlemmer. I dag er medlemstallet mere end 
fordoblet til over 900 medlemmer.

“Der er blevet bygget rigtig mange steder i  
Brabrand, og antallet af indbyggere er vokset 
betydeligt. Men her hos os er der ikke sket  
noget. Vi skal ikke klage, men vi kunne godt  
ønske os lidt bedre forhold,” siger han.

På fodboldbanerne går det nogenlunde. Men 
det skyldes først og fremmest én ting: Kunst-
græsbanen, der blev indviet i slutningen af 
2018.

”Hvis vi ikke havde haft kunstgræsbanen, kun-
ne vi slet ikke være her. Den kan virkelig tage 
imod mange fodboldspillere. Der er nogle week-
ender, hvor den er fuldstændig besat af 3, 5 og 
8-mandsstævner for både piger og drenge.  
Og når der ellers er stille på anlægget, er der  
altid en lille flok drenge i gang på banen,”  
siger Harrie Horsmans.

Mangler plads til materialer
Nej, det er især omklædningsrummene og ma-
terialerummet, der er pres på. Til weekend-
stævnerne må klubben ofte samle tre eller fire 
drenge- eller pigehold i det samme omklæd-
ningsrum for at få plads til alle. Heldigvis kom-
mer mange omklædte hjemmefra, og så går 
det alligevel.

“Men vi mangler virkelig plads til, at trænerne 
kan opbevare deres materialer. Med anstren-
gelse kan der være 30 bolde i et skab, men med 
50 spillere på holdet har en del trænere brug for 
mere plads, og det giver os nogle udfordringer,” 
siger formanden. 

Otte seniorhold
Det er blandt andet en hurtigt voksende se-
nior-afdeling, der i de seneste år har øget med-
lemstallet kraftigt. Hos herrerne har Brabrand 
IF i øjeblikket fem seniorhold, mens kvinderne 
fordeler sig på tre hold.

Da både herrerne og damerne spiller i 2. divi-
sion, og Brabrand desuden har et herrehold i 
danmarksserien, betyder det, at de bedste  
seniorspillere med fire-fem gange ugentlig  
træning fylder meget på anlægget.

Desuden er der stor aktivitet i en nystartet 
motionsafdeling for kvinder, og også de æld-
ste teenagere holder i højere grad fast i for-
eningsidrætten i Brabrand, end de tidligere har 
gjort.

I flere andre afdelinger er pladsproblemer  
ligeledes en udfordring, og blandt andet i  
badmintonafdelingen har det betydet, at man  
i en periode har måttet lukke for tilgang.

Gymnastikafdelingen har sine helt egne 
udfordringer, som VoresBrabrand tager 

hul på i en kommende artikel ...

Følg med på 
voresbrabrand.dk eller deres facebookside
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 Langdalsvej 46, 8220 Brabrand 
 26 80 73 79
 anette@skydt-nielsen.dk

www.numero46.dk

I weekenden den 19. og 20. 
november holder vi årets 
julestue hos Numero 46 på 
Langdalsvej 46 i Brabrand.
Kig forbi lørdag eller søndag imellem 
kl. 10.00 – 16.00, hvor vi byder på et glas 
og lidt sødt. 
Der vil være mulighed for at bestille årets 
kalender dekoration, dørkrans, advents-
krans samt købe smukt unika julepynt 
fra Samina Langholz, kalenderlys fra 
Kunstindustrien og unika julegaver fra 
Andrea Brugi, Gíuinlab, Saladini, samt de 
smukke håndlavede alabaststager mm.

Det er vigtigt for kvaliteten af træningen, at 
de mange frivillige får en fælles forståelse, af 
hvordan en god træning sammensættes. Et 
trænerkursus der afholdes i Brabrand IF, giver 
også trænerne et bedre kendskab til hinan-
den – hvilket er nødvendigt, hvis vi ikke bare vil 
være nogle hold, der deler faciliteterne, men 
vil være en del af noget større. Eller sagt på en 
anden måde, sammen gør vi hinanden bedre 
og bliver til en fodboldklub. Dette fællesskab 
har haft en tørkeperiode under Covid-19 og 
måske særligt for de nye trænere. Men nu er vi 
godt i gang igen.

C1 og C2 trænerkurserne kom vi lidt sene-
re i gang med end ønsket. Det gjorde det lidt 
svært at opnå de krævede 100% fremmøde, i 
det travle turnerings forår. Med lidt god vilje fra 
DBU Jylland og en ekstra kursusaften lykkedes 
det at få 9 ud af 10 igennem forløbene.

Vi har oplevet en stor turneringsaktivitet efter 
Covid-19 samtidig med at en del dommere har 
opgivet at dømme. Det har derfor til tider væ-
ret en udfordring at få dommere til alle kampe 
i de lavere rækker, eller hvis en kamp skulle 
flyttes med kort varsel. Mange dommere har 
haft flere kampe på samme dag, for at afhjæl-
pe problemerne. Vi har i bestyrelsen besluttet, 
at gøre en indsats for at der bliver uddannet 
flere dommere. Meta og William tog imod ud-
fordringen og gennemførte et online dommer-
grundkursus i slutningen af august.

William er lige blevet 15 år og har allerede 
dømt 8-mands kampe, hvor de 3 første var 
med vejleder på og de efterfølgende 4, har han 
selv ledet. William ser det nok som et velløn-
net fritidsjob, der hænger godt sammen med 
interessen for fodbold på vores U16 (årgang 
2007) hold.

Meta spiller selv på vores dame senior 2. hold  
i serie 1 og har ikke dømt så meget ud over de 
3 kampe med vejleder, der er en del af kurset  
(i skrivende stund). Nu hvor deres egen turne-
ring er slut, håber vi, at der bliver bedre tid til 
at dømme nogle kampe på kunstgræs eller  
indendørs:-)

Træner- 
& dommer
grundkursus

Når du læser dette har de begge for-
håbentlig en del flere kampe på deres 
CV. Der er også to mere, der har meldt 
sig til et online dommergrundkursus 
og Brabrand IF fodbold betaler  
naturligvis.

Vi forventer selvfølgelig, at I tager 
godt imod alle dommere, for de er 
der, så vi kan få nogle gode kampe. 
DBU har en kampagne der siger, at 
vi alle laver fejl, spillere, trænere og 
dommere. En kamp skal være en god 
oplevelse for alle og der hjælper en 
højrystet diskussion om hvem der har 
lavet fejl ikke. Kun en dommer der 
kan træffe en afgørelse og positive  
tilråb fra tilskuere.

Meta skriver lidt om, hvordan det 
var at tage et dommergrundkursus:

Det at blive fodbolddommer har 
givet mig et helt nyt perspektiv på 
spillet.

Det der dog har fascineret mig mest, 
ved at være blevet fodbolddommer, 
er helt klart det fællesskab der læg-
ge bagved. De der i forvejen er dom-
mer tager rigtig godt imod en, står 
til rådighed hvis der skulle komme 
problemer og arrangere events i 
fodbolddommerklubber for alle 
aldre og køn.

Det der måske overraskelse mig, var 
hvor meget alle går op i kampen, 
lige meget niveauet! Der kommer 
sloganet “det der bliver sagt på ba-
nen, bliver på banen” for det meste 
til sin ret, for selvom kampen kunne 
have været meget intens, så er alle 
venlige overfor hinanden bagefter.

- Meta
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Støt dit lokale kultur- og forsamlingshus med et medlemskab.
Kun kr. 200 pr. husstand.
Læs mere på www.detgamlegasvaerk.dk 

Det Gamle Gasværk

 Langdalsvej 46, 8220 Brabrand 
 26 80 73 79
 anette@skydt-nielsen.dk

www.numero46.dk

I weekenden den 19. og 20. 
november holder vi årets 
julestue hos Numero 46 på 
Langdalsvej 46 i Brabrand.
Kig forbi lørdag eller søndag imellem 
kl. 10.00 – 16.00, hvor vi byder på et glas 
og lidt sødt. 
Der vil være mulighed for at bestille årets 
kalender dekoration, dørkrans, advents-
krans samt købe smukt unika julepynt 
fra Samina Langholz, kalenderlys fra 
Kunstindustrien og unika julegaver fra 
Andrea Brugi, Gíuinlab, Saladini, samt de 
smukke håndlavede alabaststager mm.

Ring
7060 2601

og få et 
tilbud på dine
forsikringer

Aros Forsikring har indgået en sponsor- 
aftale med Brabrand IF, og vi har skræd-
dersyet en af markedets stærkeste  
biforsikringer – også til dig med elbil. 
OBS! Husk at informere om, at du  
kommer fra Brabrand IF, når du ringer.

V
æ

r sikker p
å

 m
ere

Aros Forsikring GS |  
Viby Ringvej 4B, 8. | 8260 Viby J. 
Åbningstider i kundeservice:  
Man-tors 08.00-20.00 | Fredag 08.00-16.00

Er du  
helt sikker på,
at du har den bedste 
bilforsikring?
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DE HVIIIIDE KOM FORBI 
OG TRÆNEDE DE BLÅ...

[ 29 ] Frederik Brandhof [ 16 ] Per Kristian Bråtveit [ 5 ] Frederik Tingager                                                                              [ 4 ] Yann Aurel Bisseck
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DE HVIIIIDE KOM FORBI 
OG TRÆNEDE DE BLÅ...

Mandag den 24. oktober var der spænding i luften og enkelte som-
merfulge i maverne hos drengene fra U14.

På DBU-appen var der, inden efterårsferien, tikket en besked ind med 
overskriften “Besøg af Superligaspillere fra AGF“.

Træner, Allan Thier, havde hørt om muligheden for en træningsses-
sion med spillere fra Fredensvang – og den oplevelse tog drengene 
godt imod.

Fire Superligaspillere, Frederik Tingager, Frederik Brandhof, Per Kri-
stian Bråtveit og Yann Aurel Bisseck meldte deres ankomst og vil stå 
for en time træning og efterfølgende autografer og billeder.

Efter den første benovelse og nerver havde lagt sig... fra U14 drenge-
ne side ;-) – blev de sendt rundt om banen et par gange for at få lidt 
varme i benene og luftet deres AGF-trøjer, der i dagens anledning var 
i overtal blandt de 31 fremmødte drenge.

Kegler var imellemtiden sat op og den første øvelse blev sat igang. 
Spillerne knoklede på og ville gerne vise sig frem. Det blev til både 
velkendt og nye øvelser. 

Træningen sluttede af med en omgang ‘overlægger’ til stor morskab 
for AGF-spillerne ... og andre!

De planlagte 60 minutter blev til 90 minutter OG så stod den på auto-
grafer og fotografering. Der gik ikke langt tid før AGF-spillerne var 
omringet – og der skulle skrives autografer på både trøjer, støvler og 
halstørklæder.

De andre hold, der trænede denne tirsdag – havde spottet det fine 
besøg – så selvfølgelig skulle de også have selfies og autografer.

Grinende og smilende forlod Frederik, Frederik og Per Engdalsvej - 
mens de vinkede til Bisseck. Han var stadig opringet af ivrige unge 
spillere, men tog sig god tid og alle fik deres foto og autograf.

Det var en dag, som drengene ikke vil glemme. Tak for besøget.
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Her følger lidt baggrund og generel  
information om projektet:

Som mindre by – og siden som forstadsklub – 
har BIF’s bedste hold siden 1934 ligget i de  
lavere serie-rækker, men i 1999 tog en rejse  
fart og 5 år senere (sæson 2003/04) deltog  
BIF i 2. divisions-turneringen. 

Rejsen fortsatte endda op i 1. division (den 
næstbedste række i DK) i sæsonerne 2005-07  
– mens det siden mestendels har heddet  
2. division (med et kort gensyn i 1. division i 
2009/10 og 2017/18).

Det er selvfølgelig ingen naturlov, at BIF fortsat 
skal deltage i divisionskampe – og det var også 
kun qua hårdt arbejde fra lederne omkring hol-
det/klubben, at oprykningen til divisionerne 
lykkedes ’i sin tid’.

Mange vil sige naturstridigt både dengang og  
i dag – men det lykkedes dengang qua ’midler 
og indsats’ – mens vi i 2022’ pt. har færre  
midler, og derfor er mere på niveau med  
serierække-holdene!

GENOPSTÅR
SEMI-PROFESSIONEL 

FODBOLD I BRABRAND 

– ELLER ER 
DET RETUR TIL 

SERIE-RÆKKERNE?

Brabrand IF’s fodbold-afdeling har i ca. 20 år deltaget i divisi-
ons-fodbold-regi på herresiden i Danmark, og skal vi fortsætte  
på dette niveauet, hvilket vi er en del, der synes – så kræver 
det et fortsat hårdt arbejde for sagen, og derfor er der brug for 
yderligere assistance – så meld dig gerne til arbejdet..!!

Foto: Henrik Andersen
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Indsatsen er dog stadig stor i dag – og nu fra 
en bredere gruppe af støtter. MANGE TAK FOR 
DET!

Ethvert fodboldhold vil gerne vinde 
For ungdomshold er der tit, ved kampene, hek-
tiske forældre, der gerne vil ’vinde med holdet’ 
– og forsøger at heppe poderne frem til even-
tuel sejr. Trænerne gør også deres bedste i at 
opøve podernes kundskaber, så mange poders 
drøm’ opnås mht. at blive professionel fod-
boldspiller! Om der spilles ungdoms-, senior- 
eller oldboys/-girls-fodbold, så er forhåbnin-
gen at vinde – og alle fodboldhold ved, at det 
bliver’ noget sværere at vinde, når modstan-
derne bliver bedre opad i rækkerne (ligegyldig 
hvilken alder).

Derfor er det også en stor præstation (på og 
udenfor banen) – at BIF har opnået det ’ultima-
tive’ for en mindre forstadsklub – nemlig  
at have deltaget ca. 20 år på herre divisions- 
niveau! 

Der kom penge med i spillet 
efter de første oprykninger
Da der er en begrænsning på, hvem der har 
kvalitet til at spille i de højere rækker, blev op-
rykningerne og en forbliven i divisionerne ikke 
kun en kamp mod andre hold – men også en 
kamp for at tiltrække gode trænere/spillere 
og en kamp mod andre klubbers pengekasser. 
Kontraktfodbolden har været en del af Dansk 
fodbold i mange år – og derfor var det en ’na-
turlov’, at der også i Brabrand måtte lønnes 
spillere i lavere/højere grad, så spillerne fx. 
kunne undgå at tage småjobs ved siden af  
4-5 træningspas/uge.

Formanden, Flemming Møller, havde midler-
ne og påtog sig derefter opgaven, at ’drive di-
visionsholdet’ i eget privat regi med hjælp fra 
klubben og på klubbens licens, og han og BIF/
holdet’ klarede det flot – og flot holdt divisi-
ons-status (til Flemming stoppede i 2020’).

I 2020’ blev etableret et nyt selskab 
– Brabrand Divisions Fodbold Aps
Selskabet står for driften af divisionsholdet – 
og har en samarbejdsaftale med BIF. 

Selskabet blev etableret af de divisions-træ-
nere/-spillere, der var i BIF i sommeren 2020’ – 
da lederne i det tidligere selskab pga. sygdom 
måtte trække sig, og BIF fodbold-afdelingen 
ikke ønskede at ’påtage sig risikoen og arbej-
det – med driften af et fodbold-selskab’ (da  
foreningsdrift var den primære opgave,  
og sporene fra BIF Håndbold med dårlig  
økonomi – og en næsten konkurs’ for en del  
år siden også skræmte).

Trænere/spillere fik derefter nogle erhvervsfolk 
ind, der kunne opstarte/drifte et selskab.

Skiftende BIF-fodbold-bestyrelser har været 
glade, når årsregnskabet sku’ forelægges, at 
der ikke også skulle trækkes et ’økonomisk/
organisatorisk læs’ mht. at drive et elite-fod-
boldhold.

Sådan skal det også være – for ligesom der er 
specielt dygtige spillere/trænere på banen i  
divisionsregi – kræver det også ledere med 
specifikke kompetence-baggrunde, for at drive 
et selskab og et divisionshold.

Det nye selskab/BDF har kæmpet fint for over-
levelsen i nu godt 2 år – og er en sund forret-
ning’, hvis vi ser bort fra, at vi kun har råd til at 
lønne træneren, mens spillere og administrati-
on oa. ikke får løn (modsat de andre danske 2. 
div-klubber vi kæmper imod – og selvfølgelig 
højere rangerende klubber). 

Elitefodbold kræver lidt dybe lommer’ – for 
ved fx. 10-20 deltidslønnede spillere i en trup 
er udgiften på laveste niveau en løn på fx. 
5-8.000 pr. md. per spiller – så BDF i en lønnet 
udgave’ kræver en ekstra ’god økonomi’! 

BDF står derfor pt. ’lavest i fødekæden’ i divi-
sionerne – hvilket der skal arbejdes med de 
næste år, så vi ikke hvert halve år risikerer, at 
BDF-spillere ’stjæles’ af andre divisionsklubber 
via mindre kontrakter!

BDF økonomien og administrationen skal der 
derfor gerne udvikles på i det næste års tid – så 
vi forhåbentlig i sæsonen 2023/24 er klar til,  
at møde styrket op der' (og så konkurrere  
næsten på lige vilkår). 

På banen arbejder holdet’ på at fastholde po-
sitionen i 2. division, men den er bestemt ikke 
givet’!

Udenfor banen er der også administrative om-
råder’, der skal arbejdes med, hvis BDF skal 
holde den øjeblikkelige status som divisions-
hold. Det gælder både internt og eksternt, for 
hvis vi kigger på andre 2. div.-klubber – mht. 
deres organisation og hjemmebane’ – så er 
BDF også her meget bagefter.

Det ville være rart at få ændret på – men det 
kræver i Aarhus en ekstra kamp – og specielt 
når man er forstadsklub’ (se bare på vores Hal 
2 og kunstgræsbane, hvor Brabrand-borgere 
har taget initiativ).

BIF har fx. meget spartanske forhold, som sta-
dig ligner andre breddeklubbers forhold i Dan-

mark.. Ja faktisk er det ikke ændret meget på 
BIF-idrætsanlægget, siden det opstod for man-
ge år siden. 

Kravene fra DBU/DF til forholdene for divisi-
ons-fodbold – kan ikke endnu mødes i Bra-
brand og der må snarest tages en dialog med 
kommunen oa. – for at få opgraderet til kom-
mende krav.

Ordet ’Stadion’ kan vi nok heller ikke bruge om 
de nuværende forhold – men der burde selv-
følgelig arbejdes hen imod sådanne forhold 
for BIF/BDF, hvis BDF-økonomien blev forbed-
ret/sikret. 

Hvad har det bibragt BIF 
at have Divisions-status 
– og hvor længe er den til låns?
Der er rigtig mange trænere/forældre/børn/
unge, der ’kun dyrker breddefodbold’, men 
som nævnt ovenfor er vi ’alle’ tændt af den  
hellige ild’ – nemlig at vinde (og det går altid 
heftigt for sig på banerne). 

I Brabrand har der været en del diskussion om 
’man var for eller imod elitefodbolden’ – men 
jeg vil vove at sige, at det ’er én og samme sag’ 
– udfordringen er bare, at det koster ’lidt mere’ 
at drive elite-fodbold, hvor kampene ligger 
over hele DK og busser bruges et par gange om 
måneden til at komme rundt’. 

I den næste tid skal der fra BDF-administrati-
on-side arbejdes med udvikling af organisati-
onen – så vi får tiltrukket flere ildsjæle, der via 
forskellige kasketter vil være med i de næste 
års BDF-proces. 

Der vil pågå en strategi-proces i nær fremtid, 
hvor nye mål derefter vil blive forfulgt.

DER SØGES DERFOR HJÆLP TIL BÅDE DET 
SPORTSLIGE OG DET ADMINISTRATIVE. 

Hjælp til fx. kampdage (2 hjemmekampe/må-
ned), kamp-sikkerheds-funktion, koordinerin-
ger, diverse administration, kommunikation 
(hj.side/sociale medier), PR, økonomi, salg og 
netværk-udvikling mv.

SÅ – SIG GERNE TIL, HVIS DU 
VIL VÆRE MED PÅ REJSEN 

– SKRIV KORT TIL 
CARSTEN STRANGE PÅ 

KONTAKT@BD-FODBOLD.DK
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 HOLDLEDEREN & MÆCENEN
Af Morten Bruun

TIRSDAG DEN 25. OKTOBER havde Brabrand Divisionsfodbold inviteret sine sponsorer til netværksmøde hos Krifa. Ud over fin dialog over bordene, 
fik vi et glimrende indblik i den aarhusianske fodboldhistorie, leveret med anekdoter og glimt i øjet af fodboldekspert Morten Bruun. 
I dagens anledning leverede han tilmed et ”ekstra kapitel” om Brabrand til hans egen udgivelse Kampdag, som også blev solgt i et rimeligt antal
 ved formiddagens afslutning. Kapitlet om Brabrand IF kan, med tilladelse fra Morten, læses her...

Brabrand IF må være den eneste klub i verden, 
hvor den samme mand vaskede det sure fod-
boldtøj efter kampene og egenhændigt finan-
sierede kontraktfodbolden. Navnet er Flem-
ming Møller. I de 15 år fra 2003 til 2018, hvor 
Brabrand IF betalte løn til deres spillere, kom 
pengene ”kun et sted fra”, som Møller selv si-
ger. Konstaterende og beskedent.

Ingen af vi andre, der er samlet i det lille loka-
le i engrosfirmaet Kaj Møller & Co i Brabrands 
industrikvarter, modsiger Flemming Møller. Vi 
ved, det er rigtigt. Jesper Møller ved det. Han 
er Flemming Møllers søn og ham, der fik sin far 
til at begynde som holdleder i ungdomsafde-
lingen. Lars Lundkvist ved det også. Han var 
træner for Brabrand fra 1999 til 2012. Kun af-
brudt af et par korte afstikkere til AGF og Skov-
bakken. Jeg ved det også. Fra medierne og 
snakken. Uden Flemming Møller havde Bra-
brand aldrig haft kontraktfodbold. Sådan  
siger alle.

Det er første gang, jeg selv møder mangemillio-
næren Flemming Møller. Lars Lundkvist kender 
jeg fra andre sammenhænge. Sammen skal de 
fortælle mig, hvordan serieklubben Brabrand 
rykkede fra Serie 2 til 1. division i løbet af syv 
år. Brabrand nåede aldrig Superligaen, og der-

for overskygges klubbens historie ofte af Aar-
hus Fremads. Men den er lige så fantastisk. I 
2022 kan Brabrand IF se tilbage på 19 år som 
divisionsklub.

”Ja”, siger den ellers så nøgterne Lars Lund-
kvist med et lille smil, da vi nærmer os vejs 
ende.

”Det er sgu en god historie. Nogen gange stod 
jeg alene ude på træningsbanen med 37 spil-
lere. Og når vi kørte til udekampe, var det som 
regel kun spillerne, chaufføren, Møller og mig.”

Opturen tog for alvor sin begyndelse i 1999. 
Jesper Møller var på det tidspunkt allerede på 
førsteholdet og havde taget sin far med op fra 
ungdomsafdelingen. Man kan altid bruge en 
holdleder. Lars Lundkvist blev ansat som træ-
ner og tog ingen ringere end Flemming Povlsen 
med sig. De var kolleger på Hessel Gods Fod-
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boldskole, og Lundkvist havde luret, at selv om 
Povlsen var blevet erklæret fodboldinvalid, var 
han langt fra træt af fodbold. Vi finder opstillin-
gen fra hans debut mod Skanderborg frem fra 
klubbens logbøger. Fru Møller har ført navnene 
ind med sirlig håndskrift. Jesper Møllers navn 
står der også.

”Det var en stor dag, da Flemming fik debut. 
Der har aldrig været så mange mennesker på 
Brabrand Stadion før”, fortæller Jesper Møller. 

Med den populære europamester som gali-
onsfigur avancerede Brabrand hurtigt til divisi-
onerne, hvilket var noget af en overpræstation, 
når man tager klubbens beskedne rammer i 
betragtning. Indtil da var der som sådan heller 
ikke meget, der forandrede sig. Men da Bra-
brand i 2003 blev divisionsklub, besluttede 
Flemming Møller at indføre kontraktfodbold.

Pengefodboldens indtog var afgørende for, at 
BIF i de følgende mange år enten befandt sig i 
toppen af 2. division eller helt oppe i 1. division. 
For jo, Brabrand var kendt for et godt klubliv og 
et seriøst træningsmiljø. Men de mange spillere 
inde fra byen kom jo også, fordi Brabrand IF var 
det eneste sted i Aarhus ud over AGF, hvor de 
kunne tjene penge på deres hobby. 

Brabrand IF var i landets næstbedste række i 
fire sæsoner. I 2005/06. I 2006/07. I 2009/10. Og 
i 2017/18. Den forsamlede trio er enige om høj-
depunkterne. 

Der er redningsaktionen i sommeren 2006, da 
8.198 tilskuere mødte op på Aarhus Stadion  
for at se Randers rykke op og Brabrand redde  
sig fri af nedrykning. Indtil den dag havde 
Brabrand aldrig spillet for mere end 1.000 til-
skuere. Brabrand tabte 0-2, men blev på sur-
realistisk vis reddet alligevel, fordi Lyngby i 
overtiden vendte 2-3 til en sejr på 4-3 over  
Lolland-Falster Alliancen.
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www.cs-citystilladser.dk
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Sikkerhed frem for alt

City Stilladser ApS

Så er der kampene mod AGF i sæsonen 2006-07. For en 
klub som Brabrand var det uvirkeligt at spille i den samme 
række som byens store bror. Brabrand var oven i købet tæt 
ved at vinde den ene af kampene. Her udlignede AGF til 1-1 
ti minutter før tid. Ifølge Lundkvist på et forkert dømt fri-
spark.

Endelig nævner de med fryd oprykningskampene mod B.93 
i 2009. Her spillede Brabrand 0-0 på udebane og var bagud  
med 0-2 efter første halvleg i returkampen for så at præ-
stere et næsten overnaturligt comeback og vinde med 3-2. 
”Måske skulle københavnerne have brugt pausen til noget 
andet end at snakke om, hvor de skulle hen og fejre opryk-
ningen”, som en i lokalet bemærker.

Egentlig burde der have været endnu en mand med til det 
lille møde. For da Lars Lundkvist stoppede i 2012, tog Tom 
Søjberg over. Og han er der såmænd endnu. På tiende sæ-
son. Trænerfyringer er ikke noget, de bruger i Brabrand.  
Under Søjbjergs ledelse lykkedes det faktisk for Brabrand 
at rykke op i den næstbedste række endnu engang, men 
det virker urealistisk, at klubben fra det vestlige Aarhus 
igen skal komme så højt op. Flemming Møller har nemlig 
trukket sig tilbage i god ro og orden, og dermed er grundla-
get for professionel fodbold forsvundet. Det var og blev en 
mands værk.

Holdlederen og mæcenen.
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Velkommen til 
Brabrand Håndbold
I Brabrand If Håndbold ønsker vi at Brabrand IF ses og føles som én samlet klub. 
Det er derfor vigtigt, at vi i det daglige arbejde husker klubbens vision og værdier: 
Vi vil være Århusklubben, der udvikler talenter på alle niveauer og områder – 
baseret på engagement, tryghed i fællesskabet og en stærk klubkultur!

Brabrand IF Håndbolds værdier
 Vi bidrager alle til fællesskabet
 Vi udviser god opførsel både på og udenfor banen
 Vi vil alles trivsel  
 Vi vil sikre kontinuitet
 Vi vil at alle udvikles 
 Vi tilbyder fælles oplevelser

Som træner/leder i en forening kommer man ikke bare i hallen for at gå igen efter 
træning eller kamp – man kommer også for samværet, kammeratskabet og stem
ningen. Vi ønsker derfor, at skabe et stærkt sammenhold mellem vores trænere og 
ledere gennem et stemningsfyldt miljø, hvor alle føler sig velkomne. Det sker gen
nem møder, hygge og fester, hvor vi er sammen på tværs af årgange, hold og grup
per. Vi opfordrer alle til at deltage i livet omkring hallerne og blive efter træning 
og kamp (gerne til en kop kaffe), og på den måde bidrage til det fælles sociale liv i 
klubben.
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v/ statsaut. fodterapeuter
Dorte Middelbo Levisen og Lotte Qvist

Hovedgaden 58d, 8220 Brabrand, 
tlf.: 86 26 30 77, fodterapibrabrand.dk

 FODTERAPI giver velfærd for alle
 FØDDERNE er vores vigtigste transportmiddel
 GÅ GODT – gå til fodterapeut...

TRÆNGER DINE FØDDER TIL 
KÆRLIG PLEJE – SÅ KONTAKT OS

KLINIK FOR 
FODTERAPI
HOVEDGADEN 58D 
I BRABRAND

Sct. Clemensstræde 18 . 8000 Århus C
Tlf. 86 17 53 00 . www.barberen.com

Åboulevarden 3 1.   •   8000 Århus C   •   T  2220  0963   •   lb@advokaterne.com   •   www.advokaterne.com

ADVOKATERNE.COMADVOKATERNE .COM

Sønder Allé 9, 1.th. • 8000 Aarhus C • T 2220 0963 • lb@advokaterne.com • www.advokaterne.com
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Brabrand IF fodbold 
har fået en Danmarksmester

Men dog ikke i fodbold... for i weekenden 8.-9. 
oktober lykkedes det Nina Hollensen at gen-
vinde sit danske mesterskab i singlesculler.
Nina fik fri fra fodboldtræningen i Brabrand IF, 
så hun kunne bruge tiden på, at træne i robå-
den, med håb om at genvinde sit danske me-
sterskab – det lykkedes.

Nina Hollensen har siden 2011 roet Brabrand 
Sø tynd i utallige træningssamlinger med Aar-
hus Roklub og som landsholdsroer.

Men de seneste år havde hun egentlig skruet 
ned for ro-karrieren og sagde for et år siden  
fra til det danske landshold. Samtidig flyttede  
hun tilbage til Aarhus som færdiguddannet 
læge og begyndte på en fuldtidsstilling  
på Universitetshospitalet i Skejby.

En af hendes gamle holdkammerater, som nu 
spiller i Brabrand, kontaktede Nina – så i stedet 
for søvandet i Brabrand Sø er det nu fodbold-
banerne på Engdalsvej, hun bruger sin fritidtid. 
Her er hun en målfarlig angriber og kantspiller 
på det 2. divisionshold, der efter tre opryknin-
ger i træk nu ligger med i toppen i rækken.

Men DM på Bagsværd Sø var alligevel for fri-
stende en mulighed. Hun vandt sidste år det 
danske mesterskab i single sculler og mulighe-
den for at genvinde var en tilpas stor gulerod, 
hun ikke kunne ignorere.

Og det lykkedes at hente guldmedaljen med 
hjem til Aarhus, mens holdkammeraterne på 
fodboldbanen slæbte et enkelt point hjem fra 
kampen i Aalborg.

Nina var i sin tid, fast spiller på dengang Skov-
bakkens U18 DM-hold, men skiftede til rospor-
ten på en opfordring fra Dansk Forening for Ro-
sport med den gulerod, at hun kunne komme 
med til OL i Rio de Janeiro i 2016. Det var en 
udfordring, hun ikke kunne sig nej til.

Det lykkedes og sammen med Lisbet Falch  
Jakobsen – og ikke som et soloprojekt – kom 
hun med til OL og de var kun et halvt sekund 
fra at nå semifinalen – oplevelsen var det hele 
værd, siger hun i dag. Fire år senere var hun 
tæt på at komme med til OL i Tokyo også, men 
blev desværre sorteret fra kort før OL.

Tillykke Nina med mesterskabet og guldme-
daljen – nu håber vi snart se dig på banen 
igen som den målfarlige angriber, du er.
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Velkommen til 
Brabrand Gymnastik
Vi har fokus på gymnastik for bredden. Der findes mange forskellige hold, 
hvoraf de fleste træner i gymnastiksalene på Engdalskolen. Hold for de 
mindste børn ifølge med voksne. Hold for børn og voksne. Hold for kvinder 
og mænd. Der findes ældremotion og fitness selvtræning i byens lokalcenter 
samt stavgang rundt i vores smukke natur. Herremotion for seniorer og for 
de mænd, der vil have extra sved på panden, er der også hold.

Vi har et godt socialt liv i foreningen med flere årlige arrangementer for både 
børn og voksne – afsluttende med en sjov og hyggelig forårsopvisning, hvor 
små og store viser familie og venner, hvad de har lavet hele vinteren.

Vores instruktører går på kursus for at dygtiggøre sig til fordel for vores mange 
gymnaster og for at følge med i nye træningsmetoder og redskaber.

Vel mødt til en gang sjov motion i Brabrand if Gymnastik.

Fritidspas Læs mere om dine muligheder for at søge om fritidspas 
 til dit barns gymnastik på www.aarhus.dk/fritidspas.

NR. 4 | NOVEMBER 2022 | 45. ÅRGANG 

BRABRAND IDRÆTSFORENING
| BADMINTON | FODBOLD | GYMNASTIK | HÅNDBOLD | MOTION | PETANQUE | TENNIS | 

Velkommen 
på Engdalsvej

| 21BRABRANDIDRÆTSFORENING

Så er redskaberne atter tilbage i gymnastiksalen på Engdalsskolen efter et ophold i CityVest
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Velkommen til  
Brabrand Badminton
Brabrand IF Badminton er en forening under Brabrand IF, som i øjeblikket tæller 
286 medlemmer fordelt på en ungdomsafdeling (91 medlemmer), seniorafdeling 
(45 medlemmer), motionistafdeling (114 medlemmer) og pensionistafdelingen 
”Det gode selskab” (36 medlemmer).

Ungdomsafdelingen dækker både over de mindste under 7 år, som kan deltage i  
Miniton lørdag formiddag sammen med forældrene, og de unge spillere mellem 
718 år. Seniorafdeling er for de voksne, der ønsker at spille på hold med træner 
tilknyttet. Motionister tæller både dem, der ønsker at booke en bane på et fast 
tidspunkt og de, der har tilsluttet sig mandagsholdet, et fleksibelt hold hvor man 
ikke spiller med en fast makker. 

Har du lyst til at prøve badminton, så kom og vær med tre gange – HELT GRATIS!
• Vi er over 90 børn og unge, der spiller badminton i vores ungdomsafdeling.
• Vi har plads til alle og prioterer et godt kammeratskab
• Vi spiller på forskellige niveauer, hvilket giver mulighed for at udfordrer  

konkurrenceelementet både til træning , ved stævner og ved holdkampe
• Vi har engagerede trænere, som også selv spiller badminton

Se træningstider, kontaktinfo og meget mere på www.brabrand-badminton.dk 

Det er muligt af købe fjerbolde 
gennem Brabrand Badminton: 

ET RØR FOR ET RØR FOR 
KUN 185 KR.KUN 185 KR.
Henvendelse Morten Kudsk 
mail: mortenhave.kudsk@tetrapak.com
telefon: 24 28 58 63

Salg af fjerbolde
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Det er muligt af købe fjerbolde 
gennem Brabrand Badminton: 

ET RØR FOR ET RØR FOR 
KUN 185 KR.KUN 185 KR.
Henvendelse Morten Kudsk 
mail: mortenhave.kudsk@tetrapak.com
telefon: 24 28 58 63

Brabrand IF 
Badminton 

søger snart en 
ny kasserer

 
Vores kasserer gennem mange år har 
meddelt, at tiden nu er kommet til at 
lade andre tage over efter generalfor-
samlingen i februar 2023. 
 
Foreningen kan ikke fortsætte uden en 
kasserer, så vi vil gerne opfordre til,  
at hvis du har mod på at bidrage til det 
frivillige arbejde i Brabrand Badminton 
med at løfte denne opgave, så skal du 
ikke holde dig tilbage. 
 
Det kræver ikke en økonomisk baggrund 
at varetage funktionen, og der vil være 
mulighed for at få overdraget opgaverne 
fra vores nuværende kasserer samt evt. 
at komme på kurser omkring en  
kasserer ens opgaver i forenings regi. 

Det er heller ikke en forudsætning at 
være en aktiv badmintonspiller for at 
deltage i foreningsarbejdet. 

Du vil blive en vigtig del af det gode 
samarbejde i vores bestyrelse, som sør-
ger for at vi fortsat har mulighed for at 
spille badminton i Brabrand. 
 
SPØRGSMÅL
Ved spørgsmål omkring posten som  
kasserer i Brabrand Badminton, kontakt 
meget gerne vores formand Anders 
Jespersen, tlf: 71 78 19 21 eller på mail: 
Anders.c.jespersen@gmail.com 

Samarbejde 
mellem klubberne 

i Østjylland
Der arbejdes fra flere klubber i Østjylland på at styrke samarbejdet mellem klubberne, spillerne  
mødes allerede til holdkampe – men vi kan også gøre mere for at de får nye bekendtskaber og 
trænings fællesskaber. DGI har i flere år arrangeret forskellige træningssamlinger kaldet ’Bad-
mintondøgn’, det fungere fint for de spillere, som allerede er vilde med badminton og som  
måske allerede kender andre spillere. Vi arrangerer en årlig trænings samling i ferien i Bra-
brand osv.

Vi har derfor haft en gruppe unge piger til venskabs turnering i Stavtrup, og der har også åbnet 
sig en mulighed for, at sende nogle af vores yngre hold spillere til at træne med i Stavtrup. Det 
er vi superglade for og spillerne har haft nogle gode dage sammen med nye venner. 

Vi deltager naturligvis i samarbejdet og vil også se på hvordan vi kan invitere vores ’naboer’ fra 
Stavtrup til at komme over og spille med hos os.  
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Velkommen til 
Brabrand Tennis
Det er bestyrelsens opfattelse, at Brabrand Tennis på nuværende tidspunkt  
primært er en motionsklub. Vi har fokus på socialt samvær, masser af tennisspil 
og så træningstilbud til ungdom, nybegyndere samt selvtræningsmuligheder  
til mange andre målgrupper, dvs. klubben stiller baner til rådighed for at spille/
træne sammen. Vi er meget stolte af, at vi både har en bred ungdomsafdeling  
og en “Senior Serv” klub, hvor klubbens ældre medlemmer hygger og spiller  
tennis langt de fleste formiddage om ugen.

På trods af fokus på motion og bredde tennis, så har vi stadig et 2. herre divisions
hold, hvilket vi er meget stolte af. Brabrand tennis har lang tradition for at spille  
divisionstennis... ja vi har været i 1. division tidligere. Så du er også velkommen 
som turneringsspiller. Vi mener selv, at vi har et af Danmarks flottest beliggende 
tennisanlæg i naturskønne omgivelser... 7 tennisbaner af god kvalitet og kan også 
tilbyde spil efter mørkets frembrud, da der er lys på 3 af banerne. 

Vi vil meget gerne have nye medlemmer, alle er velkomne! Gerne børne familier, 
der vil være med til at spille og hygge med os andre og udnytte vores fantastiske 
rammer til gode sommeraftner. Klubben ligger vægt på, at tilgodese den sociale 
fællesskabsfølelse og klubånd blandt medlemmerne. Så velkommen i klubben, 
hvad enten du er eksisterende medlem, eller du overvejer at melde dig ind. 
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En af de store begivenheder 
i tennisklubben i Brabrand 
er årets klubturnering

I løbet af 2 måneder blev der spillet mange indledende kampe i 15 forskellige rækker. 
1. oktober var spillerne klar til finalekampene.

Udover kampe blandt de allerbedste seniorer blev der spillet i rækker, både med 
børn og voksne motionister. Finalestævnet bød på flere meget lige kampe, som først 
blev afgjort efter tiebreak. 

Afviklingen af kampene blev noget forstyrret af regn. Det gjorde, at dagens sidste 
kampe først blev færdigspillet efter, at de 70 tilmeldte til klubfesten var mødt op. 

Flere af spillerne havde ikke tidligere spillet for så stort et publikum.
 

RESULTATER

Dame single A 6-3, 6-4
Vinder:  Annemette Bie
Finalist:  Jenny Olson

Dame single B 6-4, 6-2
Vinder:  Mette Bjerge
Finalist:  Jytte Jakobsen
 
Dame double A 6-3, 6-2
Vinder:  Malene og Hanne Uggerhøj
Finalist:  Annemette Bie og Jenny Olson
  
Herre single A 
Vinder:  Jesper Bolet Vuk
Finalist:  Mads Døssing

Herre single B 6-4, 3-6, 6-1
Vinder:  Alesandru Menea
Finalist:  Gabriel Florin Pojum

Herre single C 7-5, 6-0 
Vinder:  Lauritz Hørby
Finalist:  Tobias Simonsen
 
Herre single +60 6-4, 4-6 , 10-5
Vinder:  Charley Kristensen 
Finalist:  Anders Andersen
 
Herre double A 6-0, 6-7, 10-8
Vinder:  Jesper Bolet og Peter Nielsen
Finalist:  Jochim Kempe og Christian Aakjær

Herre double B
Vinder:  Peter Kristensen og Jonas Iversen vuk
Finalist:  Jakob Jessen og Gustav Berggren
 
Herre double C 6-0, 6-2
Vinder:  Uffe Frovst og Jonas Frank
Finalist:  Casper Thygesen og Mogens Olsen
 
Herre double +60 6-2, 6-4
Vinder:  Frank Hededal og Gyula Gyørkøs 
Finalist:  Anders Andersen og Tommy Bidstrup 

Mix Double 6-4, 2-6, 10-7
Vinder:  Jesper Bolet og Jette Jessen
Finalist:  Malene Uggerhøj og Peter Nielsen
   
KOMBI 6-3
Vinder:  Gitte Troelsen og Bent Andersen
Finalist:  Egon Juul A. og Ole Bjørn Kristensen
  
Single 7- 9 år 
Vinder:  Pelle 2-0
Finalist:  Aske
  
Single 10-14 år 
Vinder:  Holger 2-1
Finalist:  Magnus
  
Double 10-14 år 
Vinder: Magnus og Erik 3-1
Finalist:  Manuel og Johannes
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1, 2, 3 OG 4 VÆRELSES BOLIGER
 Senior- og familievenligt
 Tæt på by, sø og offentlig transport
 Nye og moderne boliger
 Mulighed for mindre husdyr

DEPOT- OG KÆLDERRUM
 Brug for ekstra plads til opbevaring?
 Lej et ekstra rum – lokalt i Brabrand

P-PLADS
 I LUKKET 
KÆLDER

... ELLER OPTAGELSE 
PÅ VENTELISTE

Følg os på Facebook/brabrandhus 
og se aktuelle ledige lejemål.

Kontakt Trine 
T:  2361 6092
M:  trine@valhallainvest.dk
PB: Facebook/brabrandhus

KONTAKT OS FOR AKTUELLE LEDIGE LEJEMÅL

Stenbækvej 1A - Brabrand
Meget mere discount!

Danmarks største
udvalg af dagligvarer

til discountpriser
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Velkommen til 
Brabrand Motion
Brabrand IF Motion er en lille motionsafdeling startet i 2009, der tilbyder  
motionsløb og motionscykling på landevej for voksne (over 15 år).

Vi er 23 løbere og 10 cyklister og har ingen ungdomsafdeling. Vi har plads til alle 
uanset ambitionsniveau. Det er dog en forudsætning, at man kan løbe eller cykle 
noget i forvejen, da vi ikke længere tilbyder begynderkurser. Som navnet antyder 
udøves løb og landevejscykling på motionsniveau og ikke eliteniveau.

Hos motionsløb er mange af medlemmerne startet med at kunne løbe 5 km,  
mens de nu deltager i halvmaraton – men det er ikke et krav for at blive medlem. 
Hos motionscykling dyrkes landevejscykling med adskillige traditioner. Inden  
for både løb og cykling råder vi over DGIuddannede trænere.

Vores motto er “Vi konkurrerer med hinanden – ikke mod hinanden”, der sammen
fatter vores værdier:
 Livsglæde og fest
 Fællesskab og forunderlige øjeblikke
 Bevægelse sammen med andre
 Sundhed

Brabrand IF Motion skaber rammen om dyrkelse af motion i fællesskab. Så er  
det kedeligt at løbe eller cykle alene, tilbyder vi ugentlige træningsaftener, hvor 
der uanset vejret altid står klubkammerater parat. For motionsløb er de ugentlige 
træninger tirsdag og torsdag kl. 18 med start fra Brabrandhallen. Udover træning 
tager vi sammen ud til diverse løb, hvor vi efterfølgende bruger god tid på at hygge 
os med mad og drikke, mens vi diskuterer dagens oplevelser.

I det hele taget er sammenhold og alt andet end lige cykling og løb en væsentlig 
del af klubbens DNA. Hermed håber vi at kunne bidrage til at styrke sammenhol
det i lokalområdet, så at nye tilflyttere kan opbygge et netværk gennem klubben.

DAGLIG KOMMUNIKATION
Den daglige kommunikation mellem 
klubbens medlemmer sker via Facebook – 
Brabrand If Motion – hvor vi lægger opslag 
om kommende løb og arrangementer 
inkl. tilmelding, billeder af livet i klubben 
m.m., links til nyttige artikler m.v.
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 Velkommen til 
Brabrand Petanque
Brabrand Petanque er en af Dansk Petanque Forbunds (DPF) ældste klubber. 
Vi blive stiftet i 1988 – 2 år efter at DPF blev stiftet og er i dag en af landets største 
med omkring 80 medlemmer i alle aldre.

I dag favner klubben hele spektret omkring det at spille petanque. Grundlaget er 
et godt klubmiljø, som udvikler spillerne i alle retninger. Nogle vil kun det sociale, 
andre vil lidt mere med sporten. Begge dele bakker klubben op om. Det vil sige, 
at uanset hvad du vil med sporten, så er der også plads til dig.

Der tages godt imod nye medlemmer, som bliver hjulpet godt i gang med spillet af 
rutinerede medlemmer. Har du ingen kugler, kan du låne af klubben i en periode.

Medlemmerne deltager i utallige turneringer både i nærområdet, som i hele 
landet. Klubben har gennem tiderne haft medlemmer, der har vundet danske 
mesterskaber, deltaget i europamesterskaber og andre store turneringer.

Formand: 
Anne Marie Bigum  2067 7366  annemariebigum@mail.dk

Kontaktperson klubblad: 
Einar Stærk  4028 7036  einarstaerk@pc.dk

www.brabrand-petanque.dk

Facebook.com: Brabrand Petanque og Brabrand Indoor Petanque
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Generalforsamling
Der afholdes generalforsamling 

torsdag den 17. november kl. 19.00.
Stedet er Pejsestuen i Brabrandhallen.

Dagsorden iflg. vedtægterne.
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 Onsdagstræf
Seniorerne har i mange år haft den tradition, at spillere fra Skovby, Hjortshøj og 
Brabrand, samles en gang om måneden til spil og socialt samvær. 

De 30 spillere havde en forrygende dag i høj solskin. Dagen sluttes altid af med 
forplejning.

Ubesejret 
på Sjælland
Mens mange af klubbens medlemmer støttede 
den lokale turnering i Hasselgrisen, drog 2 af  
klubbens medlemmer til Sjælland for at deltage  
i en mixdouble. 

Brian Taastrup og Anne Marie Bigum var det  
eneste jyske hold blandt sjællændere og 2 svenske 
hold. Det havde ingen betydning, idet holdet gik 
ubesejret gennem turningen. Der blev spillet  
under nogle af Danmarks bedste forhold i inden-
dørs petanque i Starmasters opvarmede hal.

Dansk Petanque Forbunds to eneste opvarmede 
haller ligger begge på Sjælland.

Vue over den flotte opvarmede hal

1. pladsen gav kongeligt 
porcelæn til Anne Marie Bigum 
og Brian Taastrup
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WERKs Grafi ske Hus a|s

Bjødstrupvej 2-4 | 8270 Højbjerg

T 8627 5499 | werk.dk

JACOB 

LUNDSGAARD
Grafi sk designer

jacob@werk.dk

 HÆRVÆRK
Vi har henover sommeren, desværre 
mange gange, især i weekenderne –  
oplevet, at der drikkes ved vores anlæg. 

Både ved petanque og kunststofbane
arealet er der smidt tomme dåser, affald 
og smadrede alkohol flasker.

Vi tænker især på dem, der spiller fod
bold. Hvis de falder på banen og skærer 
sig eller et barn eller hund gør det på  
anlægget. Vi har i petanque også måtte 
omlægge et nyt tag pga. hærværk.

Enhver kan benyttte petanqueafdelinges 
lille terrasse eller vores borde. Men tag 
og behandle det ordentlig, ryd op efter 
Jer. Så står tingene klar til os alle. Alter
nativt vil overvågning blive nødvendigt. 

Oprydning og rengøring
14 af klubbens mange aktive seniorer var atter mødt op til lidt petanque, kaffe og 
rundstykker og ikke mindst klargøring af klubbens højbane her til vinter.

Efter en grundig klargøring, både inde og ude, sluttes af med grillpølser. 

Tak til alle fremmødte.
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Bjødstrupvej 2-4 | 8270 Højbjerg

T 8627 5499 | werk.dk

JACOB 

LUNDSGAARD
Grafi sk designer

jacob@werk.dk DIN ADVOKAT 
I BRABRAND

Bundgaard & Dejgaard 
Advokater ApS

Møldrupvej 2, 8220 Brabrand
www.bdadvokater.dk

Lars Bundgaard
Advokat (H): Erhvervsret.
30 års erfaring.
Jura og forretningsforståelse
Kontakt 2013 0937

Birgitte Dejgaard
Advokat (L): Familieret
25 års erfaring som advokat 
og fra Statsforvaltningen 
Kontakt 2889 4017

STØT OG FØLG
voresbrabrand.dk
Læs bl.a. om Brabrand, mennesker, fællesskaber, 
vores historie, sporte og debat...

Det koster KUN  39 kr. pr. mdr. af følge 
voresbrabrand.dk

Gå ind på voresbrabrand.dk og tilmeld dig I DAG!!!

BYENS BILLIGSTE 
VISITKORT 

OG 
MANGE ANDRE 
TRYKSAGER ...

DIN ADVOKAT 
I BRABRAND

Bundgaard & Dejgaard 
Advokater ApS

Møldrupvej 2, 8220 Brabrand
www.bdadvokater.dk

Lars Bundgaard
Advokat (H): Erhvervsret.
30 års erfaring.
Jura og forretningsforståelse
Kontakt 2013 0937

Birgitte Dejgaard
Advokat (L): Familieret
25 års erfaring som advokat 
og fra Statsforvaltningen 
Kontakt 2889 4017
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familie n

Vil du vide, hvad dine Vil du vide, hvad dine 
mursten er værd?mursten er værd?
Få svaret med et gratis Salgstjek

AROS · Brabrand
Hovedgaden 41B ∙ 8220 Brabrand
Email: 822@edc.dk ∙ 86 26 17 00


