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Skælskør Badminton Klub

Målsætning for Skælskør Badminton Klub
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. Dvs. 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. I en badmintonklub er der store udgifter til bl.a. fjerbolde som har
en meget begrænset levetid, men selvom det er en dyr sport, så ønsker vi ikke, at det skal afholde børn og unge
fra at begynde. I Skælskør Badminton Klub er der derfor taget en aktiv beslutning om, at vi ønsker at klubbens
medlemmer skal betale et lavt kontingent (sammenlignet med andre badmintonklubber). Økonomien skal derfor
også findes andetsteds, hvorfor vi i støtte omfang er afhængige forældres bidrag og indsats. Vi har løbende
aktiviteter, hvortil der efterspørges hjælp f.eks. i forbindelse med stævner (dommerbord, kiosk, linjedommer,
opsætning etc.), Badmintonligakampe, uddeling af telefonbøger, træningslejre m.m. Langt størstedelen af de
aktiviteter der kræver hjælp, forudsætter ikke forudgående badmintonkundskaber m.m., så alle kan bidrage til
at holde kontingentet nede.
Klubben tilmelder hvert år et antal ungdomshold til holdturneringen. Målet er at tilmelde et passende antal hold,
så der er tilstrækkelig tilslutning og så vi er i stand til at stille fuldtalligt op (også i forbindelse med afbud). Klubben
tilstræber at tilmelde holdende i en passende række således at niveauet passer for størstedelen af spillerne. På
grund af regler for niveau kan vi i nogle tilfælde ikke tilmelde hold, hvor alle kan deltage – det vil typisk dreje sig
om spillere der har for mange ranglistepoint. Spillere der undlades pga. en for høj ranglisteplacering, vil blive
orienteret herom. Alle ungdomshold skal have en eller flere forældre, som påtager sig holdlederrollen og
ansvaret på dagen. Klubben støtter i det omfang det er muligt op med trænerassistance i form af coaching.
Klubbens geografiske placering gør, at vi løbende må afgive unge seniorspillere i forbindelse med flytning til
større uddannelsesbyer og/eller efterskoleophold m.m. Vi er derfor meget opmærksomme på, at værne om et
ungt træningsmiljø, hvor seniorgruppen må forventes at have en meget lav gennemsnitsalder. Målet er derfor,
at der er en flydende og let overgang fra ungdom til senior, ligesom der skal være plads til de bedste U17/19
spillere på seniorholdet. Målet er at størstedelen af spillerne på klubbens 2. hold, skal være en fast del af
klubbens træningsmiljø, samt at de bedste på dette hold har et niveau, så de med værdighed kan indgå som
reserver på klubbens hold i Badmintonligaen.
Spillere opfordres til at deltage i individuelle turneringer, når de er klar til det, og orienteres løbende om
mulighederne herfor. Klubben assisterer gerne med hjælp og vejledning til oprettelse af spillerprofil/spiller-ID,
samt indplacering på rangliste og efterfølgende turneringstilmelding. Det er forældrene der skal stå for det
praktiske i forbindelse med individuelle stævner, men klubbens trænere m.m. giver gerne gode råd m.m.
Træningen tilrettelægges med henblik på træningsholdets niveau og alder således, at der tages højde for de
motoriske/fysiske, sociale og kognitive forudsætninger. Målet er at træningen skal inkludere de nødvendige
elementer for, at man kan udvikle sig til en badmintonspiller på højeste niveau (hvis det er dét man ønsker). Alle
skal have mulighed for at træne minimum 3 gange om ugen. Træningshold inddeles i forhold til alder samt niveau.
På alle træningshold er der fokus på sunde samværsformer, opførsel og trivsel. Trænerne klædes bedst muligt
på til trænerollen i form af uddannelse, sparring og mentorrolle. Sportschefen udstikker retningslinjerne for
træningsplaner m.m.
Klubben ønsker at være førende i området, og at SBK skal være “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. Vi
ønsker at være aktive på de sociale medier, samt at være kendte for vores gode rammer for talentudvikling og
samværsform i klubben.

