Glostrup Badminton Club
Mission, vision og værdier
Glostrup Badminton Club en forening for hele familien, som tilbyder badmintontræning til
alle i Glostrup og omegn. Klubben rummer et trygt træningsmiljø med plads til alle fra de
yngste spillere til seniorspillerne. Glostrup Badminton Club samarbejder med DGI
Badminton om fælles stævner på alle niveauer og i alle aldersgrupper.

Mission
Glostrup Badminton Clubs mission er at skabe rammerne for et inspirerende
badmintonmiljø for børn, unge og seniorer i Glostrup. Missionen er at skabe
badmintonoplevelser, fællesskaber og udvikling for alle spillere uanset alder, race, køn eller
spilleniveau. Vi ser mennesket – evnerne træner vi i hallen.

Vision
Glostrup Badminton Club er en attraktiv forening, som igennem sine aktiviteter er med til at
øge interessen for at spille badminton i Glostrup. Vi ønsker at tilbyde alle muligheden for at
deltage i et trygt og inspirerende foreningsliv med venskaber, fællesskaber og badminton
som omdrejningspunkt.

Værdier
Vores værdier er at:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tilbyde badmintontræning til alle i Glostrup.
Skabe positiv og inspirerende træning på alle niveauer, bl.a. ved at tilbyde dygtige
og engagerede trænere.
Arbejde for at ungdomsspillerne under træning ”ses, høres og anerkendes”.
Så vidt det er muligt udvikle egne trænere til primært de yngste spillerniveauer.
Inddrage forældre i ungdomsarbejdet f.eks. som holdledere, og understøtte de
sociale relationer medlemmer og familier imellem.
Tilbyde ungdomsspillere og motionister på alle niveauer at deltage i turneringer i
løbet af året.
Have trænings- og motionstilbud til voksne på flere niveauer.
Afholde sociale arrangementer med det formål at skabe og vedligeholde et godt
kammeratskab og sammenhold iblandt klubbens medlemmer.

Hvad er badminton?
Badminton er en sport, hvor man spiller enten en mod en eller to mod to med en ketsjer og en
fjerbold. Man skal slå fjerbolden over et net, der deler banen i to halvdele. En fjerbold er meget let
og vejer ca. 5 gram og består typisk af 16 fjer, som kommer enten fra ænder eller gæs. For enden
sidder en bund lavet af kork. Ketsjeren er meget vigtig. Den er ofte lavet af et materiale, der hedder
grafit. Strengene på en ketsjer er lavet af polyester.
En badmintonbane har form som en aflang firkant. Den er 5,18 meter bred og 13,40 meter lang,
når man spiller en mod en (single). Hvis man spiller to mod to (double), så er det de yderste linjer
der gælder. Banen er delt på midten af et net, som er 1,55 meter højt.
I badminton tælles point og sæt. Man skal vinde 21
point for at vinde et sæt. Den, der først vinder to sæt,
har vundet kampen.
Badminton kom til England i 1870’erne, hvor det blev
spillet af de rige, der havde tid og penge.
I Indien legede børn med fjerbolde og ketsjere. De
britiske officerer der var udstationeret i Indien blev så
begejstrede for spillet, at de tog det med hjem til
England, hvilket lagde grundstenen til den moderne
badminton, vi kender i dag. De første badminton spil
blev spillet på en bane i 1873 på Badminton House,
som var hertugen af Beauforts landsted i
Gloucestershire, derfra stammer navnet ”Badminton”.

Turneringer:
I badminton er der otte store turneringer i verden. De kaldes ”World Tour - super”.
•
•
•
•
•
•
•
•

All England
Denmark Open
French Open
China Open
China Masters
Japan Open
Malaysia Open
Indonesia Open

Det er dem, alle spillere drømmer om at vinde.

Rekorder:
Længste kamp:
2 timer og 41 minutter, Yonao og Fukamen (Japan) mod Polii og Maheswari (Indonesien)
Flest vundne VM:
5 stk. – Lin Dan fra Kina
Hårdeste smash:
426 km/t – Mads Kolding fra Danmark
Længste spilleduel:
108 gange blev fjerbolden slået over nettet. Duellen varede i 2 minutter.
Jan Ø. Jørgensen (Danmark) mod Tien Nguyen (Vietnam). Kampen blev spillet ved VM i 2013.

