
 

 
Værdisæt og forventninger i HBC ungdom 

Velkommen som badmintonspiller i HBC 
I tillæg til din indmeldelse er her lidt nyttig information 
om klubbens værdier, filosofi og forventninger til dig som 
klubkammerat i HBC. 
Vores første prioritet er, at det skal være sjovt at gå til 
badminton i HBC, og at man får nogle gode kammerater og 
oplevelser gennem badminton. 

 
Kommunikationen imellem dig og klubben 
Hver årgang har en årgangsansvarlig, som du kan skrive 
til ved spørgsmål. Generelt kommunikerer vi via mails, 
men benytter også vores Facebookside (Hvidovre 
Badminton Club), som vi bruger til ad hoc arrangementer 
og nyheder om, hvad der sker i klubben. Husk at holde dig 
orienteret om evt. aflysninger, arrangementer mv. der. 

Holdkampe og turneringer 
Alle der har lyst, har mulighed for at spille rigtige 
badmintonkampe via holdkampe med andre i klubben, 
som er i samme aldersgruppe og niveau. Du vil få tilsendt 
en mail fra din årgangsansvarlig vedrørende tilmelding i 
starten af sæsonen. Har du tilmeldt dig, forventer vi, at du 
møder op til disse kampe eller hurtigst muligt melder 
tilbage til din holdleder, hvis der er kampe du ikke kan 
deltage i. Det er rigtig frustrerende for en holdleder at 
skulle rykke spillere og forældre for tilbagemeldinger. 

 
Ud over holdkampe, opfordrer vi alle spillere og deres 
forældre til selv at tilmelde sig individuelle turneringer 
via www. Badmintonplayer.dk. Her opretter du en profil 
og under sæsonplan kan du se turneringer i din egen 
årgang og eget niveau. Skiv til din årgangsansvarlige, hvis 
du har brug for vejledning heri. 
Klubben vil også forsøge at tage samlet ud til nogle af 
turneringerne. Disse får i mere info om senere. 

 
Lidt praktiske forventninger til dig og dine forældre 
Da klubben drives af frivillige kræfter, er vi meget 
afhængige af, at både spillere og forældre hjælper til i 
forbindelse med arrangementer mv. Der kan også være 
perioder, hvor vi ikke straks svarer på eks. mail mv., men 
vi bestræber os på at svare hurtigst muligt. 

 
Fra man er U11 spiller (9-10 år) eller ældre forventer vi, 
at man hjælper klubben med at tælle point ifm. senior 
holdkampe og enkelte af klubbens turneringer. Man kan 
regne med cirka to lørdage om året til senior-holdkampe 
og den sidste weekend i August, hvor HBC afholder en af 
Europas største U17 turneringer. 

 
Som forældre er man også meget velkommen til at bidrage 
med mindre opgaver. På denne måde hjælper I os med at 
skabe de bedste rammer for jeres børn. Har man børn 
som træner mindst 2 gange om ugen, er det vores 
forventning, at man som forældre bidrager med 
tælleropgaver mv. 1-2 gange årligt. 

Fotografering 
I forbindelse med arrangementer og turneringer vil vi ofte 
tage billeder og lægge på klubbens hjemmeside. Dette gør 
vi for at skabe synlighed om, hvad der sker i klubben samt 
inspirere flere til at deltage i arrangementer mv. 

Træningstider 
Ungdomsafdelingen er så heldig at have virkelig mange 
spillere. Det skaber imidlertid en udfordring med at finde 
tilstrækkelig træningstid til alle. Det er derfor helt 
nødvendigt at starte tidligt på eftermiddagen, hvad der 
kan give konflikt med skoleskemaet og gøre 
forældretransport til en udfordring og for nogen vil der 
være et overlap mellem skoleskema og træningstid som 
er umuligt at undgå. 
De tidlige træningstider kan også være en udfordring for 
forældrene, der dog har mulighed for at medbringe deres 
PC i HBC-restauranten, hvor HBC-ekstra desuden tilbyder 
kaffe og sodavand til billige penge. 

Udvikling og sammenhold 
I vores træning fokuserer vi meget på langsigtet udvikling. 
Derfor har tekniktræning højeste fokus i de tidligste år, da 
vi mener, at god slagteknik og benarbejde er afgørende 
for, at man udnytter sit fulde potentiale som spiller. 
Trænere og ledere er samtidig opmærksomme på, at 
børnene også udvikler andre kompetencer end det rent 
badmintonmæssige. Det gælder bl.a. at lære at være 
målrettede, lære at håndtere nederlag, turde at fejle og 
ikke mindst være en god holdkammerat. Vi er derfor også 
opmærksomme på, at der skabes et godt sammenhold 
både på og udenfor banen, på tværs af alder og niveau. 

Mangfoldighed 
HBC har altid været en klub, hvor der er plads til alle, og 
det gælder stadig. Vi bestræber os hele tiden på at gøre 
plads til alle ambitionsniveauer – både de som kun 
kommer for at hygge sig, og de som kommer for at blive 
blandt verdens bedste. Vi ser det som en stor styrke, at der 
er forskellige personligheder med forskellige 
kompetencer i klubben. 

Ansvarlighed og engagement 
Spillerne har selv et stort ansvar for egen udvikling som 
badmintonspillere. De får en masse redskaber af 
trænerne, men det er op til dem selv, hvor godt de 
udnytter dem, og hvor engagerede og fokuserede de er til 
træningen. De har samtidig ansvaret for at levere god 
træning og sparring til deres træningskammerater. Vi 
løfter i flok, og det kræver, at alle spillere uanset niveau 
viser ansvar overfor hinanden. Også for at skabe god 
harmoni og glæde i klubben. Trænerne er ansvarlige for 
at engagere sig i træningen og i børnenes udvikling, 

Sjov og glæde 
HBC er ikke bare et sted, hvor man lærer at spille 
badminton. Vi vil skabe stærke venskaber og socialt 
sammenhold på tværs af årgange. Badminton er sjovt, og 
det bliver endnu sjovere, når man dyrker det med sine 
venner. Vi har mange arrangementer og oplevelser, hvis 
formål er at styrke venskaber og sammenhold i klubben, 
som vi håber I vil støtte op omkring. 

Kontakt 
Har du nogle spørgsmål, er du meget velkommen til at 
kontakte ungdomsudvalget eller din årgangsansvarlige 
U9 (årgang 2014-2015) – Geeti Sadiq - 
U11 (årgang 2012-2013) – Carsten Jørgensen 
U13 (årgang 2010-2011) – Susanne Helmer 
U15 (årgang 2008-2009) – Kasper Ullegaard 
U17 (årgang 2006-2007) – Kim Lilleskov 
Fællesmail: ungdom@hbc-badminton.dk 
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