Skælskør Badminton Klub’s målsætning for ungdomsafdelingen
Det er målet at skabe en klub, hvor alle børn og unge er velkomne, og hvor alle syntes det er sjovt
at spille badminton, således at de kan fastholdes i spillet.
Vi skal arbejde efter devisen! Skabe bredde for at skabe elite og skabe elite for at skabe bredde.
D.v.s. det er målet at dække spillernes lyst og evner for det mere eliteprægede spil, men vi skal
også have plads til de spillere som kun vil hygge sig med badminton.
Det er målet at skabe en klub som involverer familien i klubbens liv, og dermed skabe større
grobund for nuværende og kommende spilleres udvikling.
Det er målet på sigt, at skabe spillere som vil komme i betragtning på SBKs 2 bedste seniorhold.
Det er målet at SBK skal være den førende klub i området, og at SBK skal være mere “synlig”,
således at vi for hele vores
område fremstår som en klub der er attraktiv at spille i.
Det er målet at fremme samarbejdet med hele vores område.
Retningslinier:
· Alle spillere skal i princippet have mulighed for at spille med i holdturneringer.
· Der skal være trænere og/eller holdledere som følger alle hold.
· Hold tilmeldt i SBKr er at betragte som 1. hold, og hold under DGI er at betragte som mere
“sociale” hold for de øvrige spillere.
Holdene skal tilmeldes på deres rette niveau.
· Spillere som deltager på SBKr-hold, må i princippet ikke “skubbe” andre spillere væk fra øvrige
hold.
· Alle spillere skal opfordres til at deltage i diverse turneringer, og USU vil så vidt det er muligt,
støtte deltagelser økonomisk.
· Alle spillere som skal deltage i turneringer, skal deltage på deres eget niveau.
Træningen:
· Det er målet at alle trænere/hjælpetrænere gennemgår relevante uddannelser.
· Trænerne skal tilstræbe at timerne udnyttes optimalt til instruktion og spil.
· Træningen for de yngste årgange skal tilrettelægges således at der tages højde for børnenes
udvikling, motorisk, socialt og psykologisk.
· Træningen skal planlægges pædagogisk korrekt.
· Alle skal have mulighed for at spille på eget niveau.
· Træningen for de øvrige ungdomshold skal i relation til ovennævnte gradvist specialiseres,
således at teknik/taktik m.m. tilpasses udviklingen.
· Der vil blive stillet rimelige krav til børnene, og de skal alle instrueres i god opførsel på og uden
for banen.
· Alle spillere skal tilbydes mindst 2 x ugentlig træning.
· Alle spillere skal i princippet tilbydes ekstra træning på hold som aldersmæssigt er tæt på eget
hold.
· Træningen skal tilrettelægges således at både bredden og eliten tilgodeses.
· I det omfang det er muligt vil der blive arrangeret specialtræning for udtagen spillere.
· Spillere fra U17/U19 som har styrke til at spille med hos seniorer tilbydes at træne med hos disse
og tillige deltage i seniorholdturneringen.

