Målsætninger for ungdomsafdelingen i AB

Målsætninger for rekruttering af nye spillere til AB er
 at der kommer flere ungdomsspillere i Aarhus AB end de nuværende ca. 90
ungdomsspillere
 at der kommer ca. 10 spillere mere til om året de næste tre år
 at de nye spillere først og fremmest er U9 og U11 spillere

Målsætninger for udvikling af ungdomsspillerne
 at spillere i Aarhus AB kan blive så dygtige til badminton, som potentialet berettiger
 at træning er en positiv og lærerig oplevelse, hvor alle spillere føler, at de bliver ”set”
 at på fem års sigt
o at have minimum 8 turneringsaktive i U9 og minimum 20 turneringsaktive i U11
o at få konkurrencedygtige 4+3 hold (den bedste række i holdturneringen) i alle
årgange
o at have top-8 spillere i Danmark i alle årgange
 at på to-tre års sigt, at spillerne
o oplever, at det er sjovt at lære nye ting, og at der er en stor værdi i at perfektionere
allerede tillærte færdigheder
o selv bliver opsøgende i forhold til træning. At ”kunne træne selv” og få det gjort
o får implementeret fysisk træning som en naturlig del af træningsugen for de mest
seriøse spillere - specielt med henblik på styrketræning

Målsætninger for socialt sammenhold
 Det sociale sammenhold i Aarhus AB skal blive endnu stærkere på tværs af køn, alder
og niveau ved
o at der afholdes 5-6 arrangementer i løbet af sæsonen for alle ungdomsspillere ud
over den daglige træning
o at arrangementerne har fokus på det sociale i lige så høj grad som at blive en
bedre badmintonspiller
o at der afholdes arrangementer, som styrker sammenholdet på tværs af ungdomsog seniorafdelingen

Målsætninger for forældresamarbejde
 at skabe et fortsat godt og positiv forældresamarbejde, hvilket er en nødvendighed for
at vedligeholde samt udvikle Aarhus AB's ungdomsafdeling
 at alle bidrager til fællesskaber med nogle ekstra frivillige hænder til arrangementer,
stævner, lejre og kampe
 at forældrene følger Aarhus AB's og Badminton Danmarks kodeks for godt
forældresamarbejde, se nedenfor

Aarhus AB's forældrekodeks
 Hav som forældre fokus på, at dit barn først og fremmest skal synes, at det er sjovt at
spille badminton. Det er lysten, der driver værket.
 Motiver dit barn til at være en god kammerat både på og uden for banen - både over for
klubkammerater og modstandere.
 Hav som forældre fokus på dit barns træning og langsigtede udvikling.
 Udvis forældreengagement ved at støtte op omkring dit barns holdkampe, turneringer,
klubture- og lejre og andre sociale arrangementer i klubben.
 Giv barnet et selvstændigt ansvar i sin sportslige samt personlige udvikling.
 Accepter at dit barn laver fejl - fejl er en forudsætning for udvikling.
 I forbindelse med kampe fokuser på det barnet gjorde godt frem for selve resultatet.
Dette fordrer spilleglæde og udvikling.
 Badminton Danmarks Adfærdskodeks:
http://www.badminton.dk/cms/?&pageid=20679

