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Til

Badminton Midtjylland og Badminton Danmark

Emne:

Ansøgning som årets ungdomsklub 2014/2015.

Varde Badmintonklub (VBK)har gennem de seneste år gennemgået en voldsom udvikling på ungdomssiden,
hvorfor vi mener at vi bør komme i betragtning til titlen som årets ungdomsklub.
Vi ændrede for nogle år siden vores organisation, således at vi i stedet for ungdoms, senior og
motionsudvalg fik træner- og træningsudvalg, stævneudvalg, aktivitetsudvalg samt PR og Sponsorudvalg.
Denne struktur gjorde det muligt at samle kompetencer indenfor de enkelte områder, hvilket har været
medvirkende til vores udvikling.
Generelt er vi en social klub og det er vigtigt for os at alle føler sig velkommen og at vi laver tiltag i klubben
som rammer bredt og til glæde for alle. Vores vision i klubben er ”Vi er en klub for alle”.
Denne vision har dog også betydet, at vi de sidste år har lavet tiltag for de ungdomsspillere som vil og kan
lidt mere. De skal også tilgodeses.
Herunder er fortalt om mange af de gode ting der har rykkes sig og som foregår i klubben.
Træning, fokus på træneruddannelse, udlån af trænere til naboklubber, udvikling af spillerne,
holdturnering, stævner/mesterskaber, aktiviteter (Badmintonsportens dag, åben hal, familiedage, Skole
DM), SFO ordning Smag på Sport, Nyt tiltag vedr. Idrætstalentlinjer.
Træning
Vores træning har nu et godt antal timer fordelt på byens haller. For 5 år siden var det i VBK muligt at
træne to gange for de bedste og en gang for øvrige. Det er lykkedes os at få tilført flere træningstimer (15
timer ekstra om ugen) og vores talenthold træner i dag op til fire gange + en gang fysisk, ligesom vores
øvede og begynderhold har mulighed for at træne to gange. Tidligere trænede vi fra uge 35 til påske, hvor
vi nu træner hele året undtaget skolernes ferier.
Vi har flere spillere der deltager i kredstræning og på kredshold, ligesom nogle er udtaget til
bruttotræningen under BD.
I DGI regi har vi også ca. 15 spillere med på talenthold ligesom vi deltager med bobler (8 spillere) til DGI
Sydvest ungtræner akademi som medier.
Vi har lavet supertræning for vores bedste spillere. Fem gange over sæsonen har vi tidligere topspillere og
toptrænere i Varde, for at give vores spillere en super gang træning samt en fed oplevelse. Vi har således
haft Thomas Laybourn på besøg den 23. november og får i januar besøg af Peter Gade og Jim Laugesen
ligesom Mads Conrad og Nadia Lydum også kommer til Varde. Denne supertræning har kunnet lade sig
gøre via støtte fra Varde Kommunes Eliteidrætspulje.

Fokus på Træneruddannelse
Vi tog fat i vores unge spillere og alle der ønskede at være trænere fik et hold at hjælpe på. Det betyder, at
vi nu har mange trænere i klubben der har gennemført flere moduler ved BD eller DGI. Tre af vores unge
trænere har i år gennemført DGI trænerakademi (ud af 7 på landsplan) ligesom de og andre har BD
talenttræner kurser i forskellige antal. Vi har således over 20 trænere i klubben på forskellige niveauer,
nogle træneruddannet og nogle hjælpetræneruddannet.
Vi har 5 trænere (ud af 8 i alt) fra VBK der deltager som trænere på DGI ungtræner akademi, ligesom vi har
4 andre trænere med som coach for ungtrænerne samme sted.
Udlån af trænere
Vores trænere er blevet så gode, og vi har så mange, at vi nu har trænere udlånt til vores naboklubber
Oksbøl og Ølgod. Hvor de ellers ikke kunne træne deres unge spillere. Vi i VBK ser det som godt for hele
området, når vi kan hjælpe de andre klubber med at fastholde badmintonspillerne.
Udvikling af spillere
Den ekstra træning og vores mange trænere har naturligvis betydet, at spillerne har udviklet sig meget de
sidste år. VBK havde ved udgangen af sidste sæson således 4 eliterække spillere og 11 mesterrække
spillere, hvilket for 5 år siden blot var 2. Derudover har øvrige spillere også flyttet sig via deltagelse i
holdturnering og stævner, således at vi nu er godt repræsenteret i alle rækker..
Holdturnering
Vi har de sidste år tilmeldt ca. 15 ungdomshold til turnering, hvilket er blevet en del af klubbens dna.
Vores spillere vil gerne ud og spille og vi har gode forældre der gerne påtager sig rollen som holdledere.
Stævner/mesterskaber
Vi gennemfører i dag åbne stævner, som vi for blot tre år siden ikke gennemførte. Vi startede med nogle få
stævner i enkelte rækker for her i sæsonen at have åbent U11 + U13 stævne i november, samt et stort
stævne i maj over to dage med tilmelding i alle rækker fra U9-til U17 i både MABCD. Vi har de sidste par år
også budt ind og gennemført kredsmesterskaber for Badminton Midtjylland.
Derudover gennemfører vi begynderstævner to gange i sæsonen for vores egne spiller, hvor spillerne lærer
hvordan det er at tage til stævne i trygge rammer. Begynderstævnerne er for spiller der max. er i gang med
deres anden sæson. (Disse stævner er ikke åbne stævner, men vi inviterer vores naboklubber med deres
nye spillere). Sidst på sæsonen har vi vores klubmesterskab over en weekend, hvor både ungdom og
seniorer deltager.
Vi tager i klubben ofte til eksterne stævner med vores spillere, vi deltager rundt om til mange åbne stævner
og mesterskaber, specielt et stævne har vi lavet som klubtur de sidste mange år. Vi har således de sidste
fire år haft ca. 100 spillere med til Ikast, og deres store ISI stævne, hvor vi også alle årene har vundet
pokalen som bedste klub og klubben med flest deltagere.
Andre aktiviteter
Klubben har som mange andre gennemført Badmintonsportens dag i år. Vi arrangerede flere ting på dagen,
bl.a. åben hal og udfordringskampe.

Vi gennemfører i løbet af sæsonen forskellige aktiviteter, på tværs af træningsholdene, det er f.eks. åben
hal og familiedage.
Vi gennemfører foredrag omkring badminton for alle klubbens medlemmer. I år har vi haft foredrag med
Klaus Bundgård omkring hans bog ”Far, mor og badminton” ligesom vi planlægger foredrag om kost og
ernæring.
Skole DM i BD regi. Vi har de sidste år gennemført dette arrangement for BD og Varde har været det sted
hvor flest skoleklasser har deltaget. BD har desværre i år valgt ikke at gennemføre dette ellers havde vi
selvfølgelig tilbudt vores hjælp igen.
SFO ordning (Smag på Sport)
I Varde by har vi sammen med nogle andre foreninger og SFO lavet Smag på Sport. Dette er et koncept hvor
vi er fire klubber og der er fire SFO, der så i en turnus kommer til de forskellige sportsgrene på skift.
Rent praktisk betyder det, at den enkelte SFO i løbet af fire uger får afprøvet fire forskellige sportsgrene og
herefter starter forfra igen. For os som badmintonklub betyder det, at vi hver uge får besøg af en SFO der
skal prøve badminton, i løbet af fire uger har vi haft alle fire SFO på besøg. Hele konceptet startede i uge 36
og løber indtil ultimo juni måned. Vi har dog allerede så gode erfaringer med det, at det fortsætter næste
sæson. De SFO børn der får smag for en sportsgren, kan hvis de vil mere end denne ene gang på fire uger,
tilmelde sig i klubberne. Vi har i VBK fået de første medlemmer fra SFO.
Idrætstalentlinjer.
Badminton, fodbold og håndbold er gået sammen med de tre byskoler i Varde By om at lave
idrætstalentlinjer for 7-10 klasser.
Processen er foregået hen over 2014 hvor formændene fra sportsklubberne sammen med skolelederne har
lavet konceptet. Kommunen har her i november tilsluttet sig tiltaget, hvorefter økonomien også er på
plads. Det er med glæde, at vi kan iværksætte dette tiltag fra næste skoleår, første ansøgningsfrist er nu 10.
januar 2015. Der er krav til optagelse på linjerne, hvorfor sportsklubberne efter ansøgning screener
spillerne.
Efter at konceptet er vedtaget, har endnu en overbygningsskole i Varde Kommune besluttet at de gerne vil
være med, så projektet er kommet godt fra start.
Det foregår således, at eleverne forbliver på deres normale skoler og mødes i sportsklubberne til træning.
Skolerne sørger for at valgfag og understøttende undervisning på skolerne lægges i samme lektioner,
således at eleverne kan vælge faget, uafhængig af hvilken skole de går på. Eleverne sørger så selv for at
komme til og fra træning.
Træningen vil foregå om morgenen med trænere der er godkendt af skolerne og klubberne.
Som det fremgår af ovenstående er Varde badmintonklub en klub der har udviklet os meget over de sidste
år, så vi mener vi med rette kan ansøge om at blive årets ungdomsklub 2014/2015.
Med venlig hilsen
Mikael skov
Formand
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