
BADMINTONGUIDE
FOR FORÆLDRE
Er du og dit barn nye i badmlnton?

Få hjælp til at forstå verdens bedste idræt

 



EN VERDEN
AF OPLEVELSER'
Begyndelsen på en succeshistorie for dig og dit barn

Velkommen!
TiHykkE _ dit barn er startet N| badmmmn,

og vi gwæner os … at åbne den var en af
amevelser. der venteri sporten for dig og
dit har…

nu bam eri gode hænder ueres wokaJeklub
og vil uden mms megetud af…… E
badmmtan og være en del affæHesskabet

ske er dit barn Uge netop nu ved at udwkle
en Hvslang kærlighed m spurten?

Miljøstl de danske badmmlunhallerer
kendetegnetved ds hrs grunmæggen—
ds varmen dansk hadmmmnzyæde,
ud…khng. upweuswssmgfænesskau. Du vil
cm…, at an bam udvnder stærke manu-
nar b| andre børn på tværs af både alder ag
køn, og samumg blwsr en de! af det stærke
fæHesskab, sam finderstm » En mm.

De danske klubber. trænere og friwllige .…
gøre alt for at gwe mt barn gode cpwevew-
ser, både på og udenfor banen. | … møde
begejstringforspmet. sund konkurrence og
gode rewamner meHem foræwdre. trænere
agbøm De danskskmbberogtrænere
gwerierdet hele, fem de wæggersmr vægt
på atskabe sløve oglærenge Mub- og
træningsmwlmer med sammenhold, fauplav
ogsved på panden

Badminton styrker dit ham!
om ham vu wgennem sporten både udwkle
menneskehge ag hadmmtnnmæsswge kom-
petenmr. De danske trænere Er uddannede
ul atulrellmægge træningen efter du
barns alder og mt ham vu udmkle fmmnm-
uk, balance, bevægehghsd ugteknlk både
gsnnem S;… og æg

sø… som spmernaammmn, Harsrslg
generelt mutnrlsk gad(,ag1u bedre …»
hånd knurdlnauun børn har, desto bedre
furudsætmnger har de fur at klare slg
bughgtgudt » skmen



En af de særWige ung ved badmmlun er,
at pbger ug drengs både træner og spmer
kampe sammen ug uffe sker dette på
tværs af flere årgange. Dette er med … at
danne grobund fursundefæHesskaber. ag
børnene nummer stærke sunale kamps—
mer, sum de også kan bruge udenfor

badmmlunhanan.

På hanen un dyt ham ud…kwe menme kam—
pstsmer, Sum Eksempelvls kan kamme
ham eHEr hende ul guds & skum Da had—
mmtun ev en mdlvlduel sp…, kræver den
namhg, an… bam udekler selvstænmghsd
og kan veHektere over takuk mlspldsede
sltuauaner

    Vidste du, at badmintonklu bheme i
Danmark har over 119.000 medlemmer?

Et fundament skabt af frivillige

Måske er du allerede en del af dit barns
Muh ener uvervqer at hhve (150 Uanset
hvad er Foremngslwst ng kmnnams båret
afmmlhge kræfter.

Mange børn ug unge synes, det er smut at
Være En del af, og det gwer dem en umk
muhghsd for at få Erfanng med alt fra
weaslse … undervvsmngog urgamserlng

Vi glæder ns … at vise mg ug mt ham alle
de faietter som verdens …st spurt har
at byde på. Vawkumman … En verden af
cpwevelsey, glæde, mm…; og fæuesskab!



DELTAGELSE I
TURNERINGER
Hvorfor spille turnering?

Detertvpisk nl turnermger ng holdkampe. at
børn og unge for alvor blwer bidt af badmin-
tan. Til lndlulduelle turnerlnger mødesde og
dyster i "fjer" mod splllere fra egen og andre
klubber, Det er bl.a_ lll turneringen at splllerrle
afprøver de slag, de har lært tll træning. Det
erugsam turneringer, at … skaber relationer
ul splllere. furældre ug trænere rra an
klubber. ngeledes er dettil …mermg. atspll-
lerne oplever spaendlngen ved at konkurrere.
Derer Heretvperindlvlduelleturneringen
danskbadmlnta æhebegvnder-
…merlnger ng Nivezulnddelte …merlnger

 

MiniTun-træf
Mlanun—lræf er en slev aktivlletsdag fur
Mlannn—høm ug f…ældre med fnrskslhge
aklwllelEr, hvor bevægelse, fællesskab og
glaede en (entrum

. Dutllmelderdlthamgennemklubben
ellerpan

. Delerudsbzsremlugafulkleswplsk
DVH 371: tlmer

. Furmålet med dagen er al legal træne og
kunkurrere med børn (ug falældre) fra
andre klubber

. DagensIndholdertllpassetdedeltagen—
de børn, så alle får en 5… mg læfevlg dag

Begynderturneringer
. Du tllmelder dl! ham gennem klubben,

på aadmlmnplayemk eller på dgmk
. Der spilles kampe evt på nu eller kortere
kampe Turnerlrlgens laengde er ca. en
haIvdaag

- Uanset resultat får dit barn flere kampe.

m uftestmlrllmumtre
. Deterfrlmlllge,dernlaelpersrlllleme med

afvlkllngen arkampene, fx hvls regler
kan være svære at hus e

. Målerfordagen er. atbørnene skal have
delslovtng laere, hvordan man spilleren
hadmlntnnkamp. Eftertre-fire begynder-
mrrlerlrlger er de fleste børn klartll atprøve
raefter med vaeaulnaaelle mrnerlnger

. Ved arrangementet; afslutning vil der
tvplsk være en præmle ul alle deltagere

Niveauinddelte turneringer

. Dutllmelderdlmam på
B:dminlunPliv=r.dk

. Du kan vælge at tllmelde til! barn l en
eller flere kategurler Spørg dlt ham om.
hvllke kategnrler, del har lyst tll

. Arrangementeterlkkeraslsatmed tld
ved tllmeldlng, men fremgår af(umerrngs—
prngrammet. la flere kampe ml VVHdEY,JD
længere ud skal du hmgel hallen

. Turnerlngslmrdel kalder ud … kampene,
men splllsme slårseh/ fur afvlkhngen af

kampen aSSlsteretaf En tæller
. Dltbarnsleevb/plsktu lndledendekampe



. Derspmesunvevkampumpomtm
vanghstewNårenspdlerharøpnåelet
wst amaw pmnl, rykker denne np | næste
rækkeogmøderandresp…erepåsam-
me niveau PanghstenEr… foralskabe
mestmuhgehgekam

. De bedst pwacereue férpeEn medalJe/præmwe
og Ekstra pamtm ranghswn

Målet for dagen Er. at mt barn oplever
glæde og udmkler et sundt fummd …
konkurrence

Turneringsprngrammet
Ved Nmeaumddelte turnennger pubhceres
pragrammetseneslswdage nden aivik-
hng ng fmdes wa BanmmtonPlavemk Det
Er mgtlgt, at du urlenmrer mg nm SmeUdEr
ug læser den praktlske mfmmauan, som du
mm på de første men programmet.

Udstyr
m sn badmlnmnkamp ska! man bruge shuns,
l—smrl, sukkEn mdendørssko og En ketsjer.
Det en god Idé at medbringe ener købe noget
'at atswss. Medbnng også en dnkkzdunk, så
der kan dnkkes . løbet af dagen.

Sejre ug nederlag

om ham vu …… både 5… ug nederlag.
Sådan sv aa fm nye og erfarne haumm—
tunspnlers Nogm børn håndterer uden
pmmemerup— ug nedture, mens andre
har sværere ved det Det er ukav at ærgve
slg eflEret nederlag. men de! er wkkew
mden at slå ketsjeren . guwa og fans på
banen. Detaren gud Idé alsnakks med mt
ham om dene, mden & ska! (llmmerlng
Snakken kan umhanme de fmblser, barnet

får! kroppen Det kan også være. at du kan

komme med Et gudt råd ul næste kamp,
man undgå at tage (rænerkasketten på
_ Vær furælder & stedet, det er ufte det,
du bam harbrugfor

Gode råd — forældre
Sam mere andre Idrætlerfmdes derugså
…ksrg.1er1badmlntun ervdel dårhg
5…" at JuEble eHer klappe hws modstanderen
Naver rep Har det været En wangog flot duet Er
astngugnncazklapps og sige ”Fmtspmet"
elwer''god duel” Deteramdvebetatheppeog
swge ”godtkæmpel” eHechmI'Cgen

Regbmesngen at det kun er spiHems, som
må snakke om aimklmgaf kampen…
m…pet alen tæller. Du mågå… på banen
og komme med gode råd meHem sættene.
hvllketgæmgrup … un Fra ma; må du også
coache i pausen ved 11 Underkampen må du
derfor .… kumme med (akuske man fx "spm

re kurt”.

Du kan fmde En kan Introduktmn nl badmm—
mmegleme på dgl.:Ik/hidminmnregler

Gude råd — spillere
Fm en kamp går man nen … mudstanderen,
gwsr Et håndtryk ug præsenterer swg Når
kampen går 1 gang, Swller man, så godt man
kan DEter ukav at blive gmd fur stvundet

pnlnt, ug man må gerne juble rettet "mud
Swg SEN" ug Ikke hånende mod mudstan—
dsren | badmmtun dømmer man selv på
de hnjer, sum 21 på Ensegen uanehawaew
Man Ska! dømme human. sum man Ser den,

mg 21 man & tulVL Skal mudstandsren have

pmmel. ener kampen går man hen … sm
mudslandev, glver et håndtryk ug Slgertak
for kampen

 



BADMINTON
SOM HOLDSPORT
| holdturneringen dyster spillere fra samme klub

som et hold mod andre klubber

Oplevelser i fællesskab
lbadmintcn spulervi ikke kun »nawmueue
turnevmger» Hommmermgen erencemra»
del afbadmmton. og mangeklubber de»-
tager » er» »okaVregional turnering» Det er
» holdtumermgen, mmm… ngklubkam-
msrateme kar» spme som ham mod andre
kmbbers ham. Huldkampens ….» smrdsl
af fællesskabet» badmmtun, fordi det er
her. at plgerug drenge spnlsrsammenfw
kmbben ugfur hinanden.

Under hmdkampzns fårsleEmEfæNEs
ap»…lsemg kammeratskzner, der rækker
ud nuerden ugenthgetræmngi klubben

Huurdan afvikles huldturneringan?
Huldlumarlngensrdetl dwækkeree
3st! og mveau far at msuæne jævnbyr—
dvghed med udfurdrmgev mg 5»… kampe
på mm…»; nlvaau.

. T»!denenkekehmdkampkanhuma
bestå afA—E spmsve

. En spmerkanfå op… 2 kampe prhold—
kamp alt efter ama» swners på holdet

. En holdkamp meHEm to kmbber rager

omkring 1-»'/,t»me og dersp»|»es ofte z
holdkampe samme da

. øers…»leswtam-n holdkampe gennem
sæsonen

Hmdturneringen er »nddelt efter geografisk
område, det betyder korte rejsender. og
Hunnerne er medhestemmende iforhold
:»I hvor og hvornår er» holdkamp spules.
Den enkelte Hub står ugsåfur at udvælge
de spiHere, som skal på hmdst

Ofte erdetforækjre, derer hmdledere fnrde
enkeke mm. Det Er tvplsk hulmederen, sum
står for al Infurmsrs de udtagne Spmsrs um
7» | kampene, arrangere transport og amk—
»Ingen af huldkampsns på hjemmebane.

Det er derfor utrahg værdsat » klubberne,
når mmm byder slg (»» sum nummers,
og kmhbeme er a»… gade (»I at mæ»… nys
fnvlllvge » gang med vunen.

Skal dit ham sp…e huldkampe? Spørg»
Muhben, »»…»ke huld de har, ng hvordan mt
barn b|»… en del afa ham



som badmuntonforælder

m a: D&gmde mac … J:)! w— …: m:: nm
ma…… &! …… ag …»…- sg m av nwge
Dacmmmrpwavevck s…rnhl mmm…
…vs gm over mms.” *…an g…"…
…ng mgmepwv…va…… …:…
mo en på s……" mm.…" …… mg …,
på mange ::]querle Du kan mm» mm på
bldmiutnn.fruhduk.tom

Pa FAD guhude'm,…h1mwv m,… gem
gang men R……mnmpmw ,… mme" mg
gennem g'ummæggvndu mm……

VIL DU VIDE MERE?
Vi hjælper dig godt på VEJ | din nye rolle

  
Er" annen gm mc ax was … … alu.du
Moy :… Kg.… '…er bacmmzchskmev ag
we ndcw»…—'…we.euuogmgm midt»!

på aginuhadmmmmgm mm.» du eu
&… …er… (m … badm nromsgmme

m uumimonnk rm… …. …an …
badmmmnsuemwn? og _nfmmnmn nm
s…umgw turnermgev mg …… :…  

  

    



SPØRGSMÅL
OG KONTAKT
v. håber, at denne Fmder har gmet mg en
bedre farsxäewse af hadmmlon SkuHe du
Fortsat snus med spmrgsmål … fx ……
ketSJer, nu skal kune, hvordan du kan
støtte dn ham 1 furskEHIgE swuahnnereusr
mm reg!er,dergæ1derhvorag hvornår,
såtag en snak med Mubhenstræner

Badmmton Danmark ug DGI Badmmton
mæ… også 3119 sam er mteressereh
hadmmtun

Find din Inkale
badmintonkonsulent på
konsulentbadminmnnk

Nyttige links
hadmintnnplavemjk
badminton. k
dgi.dk/hadmimnn

 


