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Hammel GF-badminton ansøger om titlen som ”Årets ungdomsklub”.
Hammel GF-badminton er en klub med pt. 123 ungdomsspillere. Klubben har gennem de seneste år
arbejdet på at udvikle og styrke klubbens ungdomsafdeling. De seneste 3 år har vi kunnet fastholde
antallet af medlemmer i ungdomsafdelingen og i klubben som helhed og endda med en lille
fremgang. Bestyrelsen har arbejdet målrettet indenfor for områderne: Rekruttering, information,
træningstilbud, trænerpleje, stævnedeltagelse, uddannelse af hjælpetrænere, fastholdelse af spillere
og sociale arrangementer. Derfor tillader vi os at ansøge om titlen som ”Årets ungdomsklub”.
Rekruttering: Klubben stiller op til åben idrætsarrangementer og har i samarbejde med DGI afholdt
introduktionsdage i miniton for børnehaver. Klubben har anvendt DGI arrangementet: ”Badminton i
skole” og har indgået samarbejde om udlån af træner til Skovvangskolens idrætslinje. Vi forsøger at
nå målgruppen af børn med information via skolernes forældre-intra. Senest har vi udviklet
konceptet ”Klassearrangement i badminton” som er et socialt arrangement, der tilbydes til
skoleklasser.
Information: Der er arbejdet med at forbedre klubbens information og materialer. Vi har udarbejdet
velkomstmateriale og små informationshæfter som: ”Kom godt i gang med stævner”, ”Kom godt i
gang med holdbadminton”, ”Nybegynderstævner” og ”MINIton”. Der tilbydes forældremøder ved
sæsonstart om stævner og stævnetilmelding. Klubben arrangerede endvidere i sæsonen 14/15 en
forældreaften under emnet: Far, mor og badminton. Der informeres løbende om nyheder og
arrangementer på hjemmesiden og vi forsøger at få spalteplads i aviserne ved hver en lejlighed.
Trænere, trænerpleje og uddannelse af hjælpetrænere: Vi er bevidste om, at vores trænere er
klubbens ansigt udadtil. Vi arbejder på, at det skal være en god oplevelse at være træner i Hammel.
Vi er i løbende dialog med trænerne og afholde trænermøder, hvor der lyttes til trænernes ideer og
hvor trænerne kan give hinanden feedback på øvelser og træningskultur. Alle trænere blev i forrige
sæson tilbudt et coachingforløb omkring deres træning. I indeværende sæson har vi rettet vores
fokus mod rekruttering og uddannelse af hjælpetrænere. Vi har pt. en hjælpetræner på alle hold,
som alle har været på hjælpetrænerkursus I.
Stævner: Klubben afholder 3 hjemmestævner om året for egne og udenbys spillere. Stævnerne er
gratis for medlemmer af klubben. De årgange som vi ikke kan tilbyde et hjemmestævne får i stedet
tilbud om gratis deltagelse i et naboklubstævne med ledsagelse af en af klubbens trænere. I 2014/15
indgik vi i et samarbejde med vores naboklubber efter badminton Danmarks koncept: ”Badminton på
toppen” om begynderstævner. Vi arbejder endvidere på at ungdomsspillerne deltager i holdkampe. I
de seneste to sæsoner har klubben haft ca. 40 ungdomsspillere med i holdturneringen.
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Klubbens tilbud: Vi vil gerne understøtte talenter og har derfor i indeværende sæson ansat to
dygtige og erfarne trænere for at løfte niveauet i klubben. Vi afholder årligt to badmintonskoler som
er åbne for egne, nye og udenbys spillere. I de seneste år er skolerne blevet til i samarbejde med DGI.
I sæsonen 14/15 tilbød vi talenttræning med fokus på slagteknik. Tilbud, som på kort tid blev udsolgt.
Vi har indført afkrydsning af spillere til træning, samt kåring af ”årets spiller” og ”Årets flid” på alle
ungdomshold i et forsøgt på at vise spillerne, at det har betydning, at de møder op til træning.
Sociale aktiviteter: Selv om vi lægger stor vægt på, at spillerne får mulighed for at dygtiggøre sig, er
Hammel badmintonklub først og fremmest en social idrætsforening hvor døren står åben for alle
børn, der har lyst til at spille badminton. Vi har to arrangementer om året med Natminton i
ungdomsafdelingen med op til 60 deltagere pr. gang i alle aldre. Vi arrangerer fællesspisninger,
juleafslutning og klubmesterskab. Som noget nyt har vi tilbudt arrangementet ”fredagsfjer”, hvor
familierne starter med at spise sammen før der spilles badminton på banerne. I forårssæsonen 2016,
er det planen, at vi vil forsøge os med en alternativ generalforsamling med henblik på at indvie
klubbens ungdomsspillere i hvordan en idrætsforening drives. På nuværende tidspunkt har vi to unge
med i klubbens bestyrelse, som begge har spillet i klubben samt været trænere. Vi forventer at alle
ungdomsspillere hjælpe til med salg af julekort/lodsedler for at bidrage til klubbens økonomi og gør
det til en social dag med lidt efterfølgende hygge.
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