Bestyrelsen i Kolding Badminton Klub (KBK) vil gerne indstille en trænerduo som årets træner i
Badminton Midtjylland.
Det drejer sig om Steen Thomsen (fuldtidstræner, ungdomstræner og seniorcheftræner) og Peter
Nedergaard (ungdomscheftræner og sportsansvarlig).
De to trænere udgør sammen et fantastisk trænerteam, som sammen skaber de bedste rammer
for klubbens spillere gennem et stort engagement.
Begge trænere har været i KBK i mange år og har været de to, der har fået klubbens ungdomsspillere på det niveau, som de har i dag. Samtidig er det en kæmpe fordel, at Steen som seniorcheftræner også kender alle ungdomsspillerne indgående og derved bliver overgangen fra
ungdom til senior meget nemmere.
Steen Thomsen har fra denne sæson opsagt sit job som folkeskolelærer og er blevet fuldtidsansat i
KBK. Med de pædagogiske kompetencer, som Steen har gennem sin uddannelse og virke som
lærer, er han rigtig god til at kommunikere differentieret med spillerne. Steen er ligeledes fra
denne sæson også blevet træner på Badminton Midtjyllands træningssamlinger og i sidste sæson
kom han med som træner omkring U13 landsholdstruppen. Hvis Steen kunne bo i en
badmintonhal, så gjorde han det.
Peter Nedergaard er uddannet fysioterapeut og diplomtræner i badminton, så hans kompetencer
indenfor badminton er ligeledes meget store. Peter er bl.a. ansat af Badminton Danmark som
instruktør på talenttræneruddannelsen. Peter har igennem de sidste par år udviklet projektet;
”Talentudvikling for alle”, hvor det drejer sig om at højne træningsstandarden i de omkringliggende klubber og herigennem sikre talentudvikling for andre end de spillere, der spiller i KBK.
Dette sker igennem et undervisningsforløb for klubbers trænere og klubsamarbejde for de
klubber, som deltager i projektet. Konkrete arbejdsredskaber er blevet udarbejdet, som trænerne
kan bruge i deres træning i de enkelte klubber. Projektet er støttet af KBK, Kolding Kommune,
Badminton Danmark og Team Danmark.
Steen og Peter iværksatte i sidste sæson et nyt koncept i træningen. Noget vi selv mener, er et
helt unikt tiltag, som både giver meget på badmintonsiden, men også på det sociale i klubben, på
tværs af alder og niveau. Der er 2 træningspas om mandagen. Træningspas 1 består af klubbens
bedste U11 og U13 spillere – i alt ca. 20 spillere. Til dette træningspas er de fleste af spillerne på
træningspas 2 oplæggere, således at 20 spillere på træningspas 1 nærmest får individuel træning!
Denne træning sker under konstant supervision og vejledning af Steen og Peter.
Når træningspas 2 skal i gang, er det så oplæggerne fra træningspas 1, der selv får træning (dvs.
U15-19 spillere). Her kommer der så yderligere en træner, således at der er 3 trænere til spillerne.
Alle spillere på begge hold har individuelle fokuspunkter, der trænes til denne træning og er en
rød tråd gennem de andre træningspas, de har i løbet af ugen. Fokuspunkterne, for alle spillerne,
skrives op på en whiteboardtavle, således at alle kan se, hvad den enkelte skal arbejde med. Der
tilbydes 6 individuelle spillersamtaler i løbet af sæsonen i forbindelse med træningskonceptet.
Spillersamtalerne omhandler nye fokuspunkter, spillermappe gennemgås og der tales om, hvor
den enkelte spiller er i sit badmintonliv og hvordan spilleren har det generelt.

Det er også Peter og Steen der varetager morgentræningen af de 13 KBK spillere, som i dag går i
en eliteidrætsklasse i 7. – 10. klasse på Brændkjærskolen i Kolding Kommune. Denne træning
starter kl. 7.30 to gange om ugen – og de er der uanset vejr og vind, selvom de begge to bor en
lille times kørsel fra Kolding. Peter og Steen er ligeledes begge to deltagere i Kolding Elites
trænernetværksgruppe, hvor elitetrænerne i kommunen mødes til koordinering af elitearbejdet i
kommunen på tværs af idrætsgrene og hvor der bliver afholdt faglige indlæg, der vedrører
eliteidræt generelt.
Peter er ligeledes ansvarlig for at holde møder med klubbens yngre trænere og hjælpetrænere,
således at de også, når de har træningen, trækker i samme retning som Steen og Peter.
Det skal sluttelig nævnes, at det også er Peter og Steen som sammen med en af de yngre trænere
har været de primære trænere de sidste 4- 5 år omkring den gruppe af spillere, som sidste år
vandt det første DM for hold til klubben og også omkring de 3 spillere som sidste år bragte
individuelle DM medaljer til klubben – heriblandt for første gang to medaljer af guld.
Både Peter og Steen lægger stor vægt på, at alle spillere har det godt – også socialt og det
udmøntes bl.a. i, at de for nogle sæsoner siden indførte kåringen af ”periodens spiller”. På hvert
træningshold indstilles der 4 gange årligt en spiller, som har gjort det ekstra godt, ikke kun
træningsmæssigt, men også som en god klubkammerat. Der bliver så udvalgt en blandt alle de
indstillede til periodens spiller.
Vi håber med det store arbejde, som vores trænere har gjort for KBK, at de vil komme i
betragtning til årets titel.
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