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Inspiration til 
badmintontræning

Søndag 25. april 



Præsentation af holdet

OBS – Webinaret bliver optaget

Peter Nedergaard

Idrætskonsulent

Badminton Bredde og Udvikling

Thomas Jon Vitting

Idrætskonsulent

Badminton Bredde og Udvikling



Program

✓ Kort om de nye restriktioner

✓ Gode råde til genstarten

✓ Go! motivation

✓ Fokus de kommende uger

✓ Kom i gang uden skader

✓ Konkrete træningsplaner

✓ Forskellige inspirationsmuligheder

✓ Arbejdet i trænerteamet i en corona-tid

I får tilsendt præsentationen 

med alle links!



Hvem er med i dag?

Meld ind i chatten 

✓ Navn

✓ Badmintonklub

✓ Har I genstartet træningen?

✓ Hvad er I særligt optaget af?

I får tilsendt præsentationen 

med alle links!



.



Forældre i hallen

Tæller forældre med i de 25 personer på forældre/barn hold?

Ja, forældre tæller med i de 25 personer på et forældre/barn hold, 

ligesom trænere/instruktører også gør det.

Må forældre opholde sig i hallen under træning, hvis der er plads nok og 

de sidder væk fra aktivitetsområdet?

Nej, der må ikke være publikum til stede 

– samme retningslinjer som for udendørsidrætten.



Trænere og instruktører for flere hold

Må en træner/instruktør have flere hold i forlængelse af hinanden 

indendørs og dermed være i kontakt med flere grupper samme dag?

Ja, det må de godt. Der er her tale om tidsforskudte arrangementer i 

løbet af dagen/aftenen og det er ok.



Opfølgning på spørgsmål

Efterhånden som vi får svar på opståede spørgsmål, kan svarene ses på 

hjemmesiden:

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/saadan-

haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen


Tjekliste – hjælp til at komme omkring det væsentligste

Download tjeklisten til genstart. 

Listen er en huskeliste til inspiration, så I som badmintonklub kommer omkring 

de vigtigste ting i forbindelse med genstart.

• Generelt 

• Trænere/instruktører og frivillige

• Faciliteter

• Kommunikation

• Hvis uheldet er ude

• Efter opstarten

• Andet

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/foer-genstart-2021/tjekliste-har-i-husket-det-hele-foer-genstart


Kommunikation – 3 gode råd

Få 3 gode råd til kommunikation i forbindelse 

med genstarten af indendørs idræt.

• 360 graders tjek af hjemmesiden

• Lav en ”vi savner jer” video 

• Opret hold som Facebook-begivenheder

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/foer-genstart-2021/kommunikation-om-genstart?_cldee=bGVuZS5rbGluZHRAZGdpLmRr&recipientid=contact-adadbf636f6fe111a325005056ba49f3-f43831da48684c6488637bcdf361eb59&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=DGIdirectmail&esid=3ebe8f70-9176-eb11-a306-00505696471a


Vi anbefaler, at omdrejningspunktet 
for badmintontræningen er:

✓ Fællesskab, glæden ved legen med ketsjer og 

fjerbold samt gode badmintonoplevelser 

Sæt glæden og fællesskabet i centrum med 

gruppe- og holdøvelser, som giver mulighed for 

leg og sjov med fjerbold og ketsjer, så spillerne 

igen kan opleve, hvor fantastisk badminton er.  

✓ Give succesoplevelser og mange boldberøringer

Vælg øvelser med tilpas sværhedsgrad, så 

spilleren oplever succes ved at mestre. I den 

tekniske træning er det også vigtigt med 

øvelser, som giver spillerne mange 

boldberøringer. Husk, at spillerne ikke er på det 

samme niveau, som tidligere.  



Vi anbefaler, at omdrejningspunktet 
for badmintontræningen er:
✓ Alle kan deltage (uanset hvilke forudsætninger, de 

kommer med)

Anerkend, at spillerne har forskellige 

forudsætninger for at vende tilbage – nogle har 

trænet meget, andre har ikke. Alle skal kunne 

være med

✓ Masser af badmintonglæde med sjove småspil

Giv spillerne badmintonglæde ved at have mange 

småspil, hvor spillerne øver sig gennem spillet, 

oplever fællesskab og konkurrence på den 

gode/sjove måde f.eks. holdkamp, spillernes 

yndlingsspil. 

✓ En tilpasset træningsbelastning, så skader undgås

Start træningen blødt op og øg belastningen over 

tid. Start med kortere varighed end normalt og 

tilpas intensitet, så der ikke trænes med for høj 

intensitet i for lang tid. Vælg gerne øvelser med 

rotation / oversidder. 



Vi anbefaler, at du som træner:

✓ Går forrest med stort engagement

Vis, at du er begejstret for at kunne starte op i 

en speciel tid. Lav en særlig velkomst. Kom 

forberedt med god musik og masser af de 

øvelser, som du ved, at spillerne er begejstret 

for. 

✓ Skaber plads og muligheder for det sociale

Give tid og plads til at udøverne kan tale 

sammen om stort og småt under træningen. 

Sæt tid af i forbindelse med træning til at 

spillerne kan hygge sig før og efter træningen 

på banerne. 

✓ Afsætter god tid til at snakke med spillerne 

Få snakket med alle spillerne i løbet af 

træningen. Hold øjenkontakt og vær 

anerkendende. Spørg nysgerrigt ind til hvad de 

glæder sig mest til, hvordan de har det mm. 



Vi anbefaler, at du som træner: 

✓ Hjælper med at alle trænere i klubben er klar og 

motiveret for genstart

Som træner skal I hjælpe hinanden med opstarten ved 

at snakke om udfordringer, spillernes indsats mv. 

Kommuniker via SoMe og afhold et trænermøde, hvor 

I også kan snakke om jeres egen motivation og 

hvordan I kan udvikle jer.

✓ Er nysgerrig, anerkender og inddrager 

Spillernes motiver for at spille badminton kan have 

ændret sig, så snak med spillerne om, hvad de er 

motiveret for f.eks. træningens organisering, særlige 

ting som de ønsker. 



GO! motivation

www.dgi.dk/go

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/foreningens-medlemmer/saadan-plejer-i-jeres-medlemmer/go-faa-flere-boern-og-unge-i-foreningen


GO! motivation

www.dgi.dk/go

Hvordan er jeres klodser bygget op, som træner?

Meld gerne ind i chatten

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/foreningens-medlemmer/saadan-plejer-i-jeres-medlemmer/go-faa-flere-boern-og-unge-i-foreningen


Vi anbefaler, at omdrejningspunktet 
for badmintontræningen er:

✓ Fællesskab, glæden ved legen med ketsjer og 

fjerbold samt gode badmintonoplevelser 

✓ Give succesoplevelser og mange boldberøringer

✓ Alle kan deltage (uanset hvilke forudsætninger, de 

kommer med)

✓ Masser af badmintonglæde med sjove småspil

✓ En tilpasset træningsbelastning, så skader 

undgås



Fokus de kommende uger
✓ Glæden

• Gør noget ud af at I kan træne igen 

• Find de store smil frem

• Brug noget fed musik – start en fest

• Vælg øvelser du med garanti ved, spillerne er 

glade for 

✓ Fællesskabet

• Få set alle spillerne i løbet af en træning 

• Sikr at alle træner med alle på den ene elle 

anden måde

• Giv plads til de som er faste makkere (savnet 

hinanden)

✓ Oplevelser

• Lav en intern holdkamp

• Lav alternative konkurrencer

• Få klubben til at give flødeboller

• Træn både inde og ude når vejret er super-godt



Kom i gang uden skader

✓ Meld ind i chatten: Hvor mange træninger i ugen har I efter genstart?

✓ Overordnet ift. øvelsesvalg  

• Planlæg træningen ud fra, at det skal være sjovt (glæde, fællesskab og oplevelser) 

• Genkendelig øvelser skaber tryghed og giver nemmere at sætte i gang end nye  

• Inddrag spillerne i hvilke øvelser træningen skal indeholde

• En stor del af træningen bør have fokus på leg, teknisk mestring og småspil

• Pas på med for mange konkurrencer med meget høj intensitet / begrænset kontrol

✓ Tilpas øvelserne ift. teknisk og fysisk niveau

• Spillerne er på et lavere niveau både teknisk og fysisk

• Planlæg træningen til størstedelen af spillerne og tilpas øvelserne efter deres individuelle niveau

• Vælg øvelser som sikrer mange boldberøringer og giver succesoplevelser



Kom i gang uden skader
✓ Start blødt ud

• 3 måneders pause er LANG tid 

• Spillerne har ikke lavet meget (hvis ingenting)

• Starte fra hvor spillerne er - byg langsomt på (ikke 

indhente noget)

• Øg træningsbelastningen* over tid

✓ Vælg øvelser der giver pause og/eller er afvekslende 

• Overvej forholdet mellem badminton-specifik og alsidig 

træning

• Øvelser med rotation og oversidder giver naturlig pause 

f.eks. 

- Halvbane-single med udskiftning (3 spiller / hele 

holdet) 

- Teknik-øvelser (en spiller, en feeder, en som samler 

bolde)

- Rundt om nettet 

- Kom selv med flere ideer! 

*Træningsbelastning = frekvens x intensitet x varighed 

Frekvens = antal træninger

Intensitet = hastighed / fokus som træningen udføres med

Varighed = den tid som træningen er



Inspirationsmuligheder

✓ Trænerguiden

✓ Træningsplaner

✓ Raffle Cup

✓ Afhold FerieFjer i jeres klub

✓ Inspirationstræning i jeres klub



TRÆNERGUIDEN – 403 øvelser til dig 

https://www.dgi.dk/badminton/oevelser


Træningsplaner

✓ MiniTon

✓ U11 – U13

✓ U15 – U17

✓ Fællesskab

✓ Oplevelser

✓ Glæde

Træningsplaner

http://elink.dgi.dk/c/6/?T=NzYwNDYwMDc%3AcDEtYjIxMTEyLWFiZTllOGU3MTE2ZDRmMjQ4N2NmMjBiNDdhYTZjYTEw%3AcGV0ZXIubmVkZXJnYWFyZEBkZ2kuZGs%3AY29udGFjdC1kMGYwZWMzZTk1ZTJlNDExYTUxMDAwNTA1NmJhNDlmMy05MDBiNGE3OWJkZTY0ZmU2YTNlNjg3YWRjZDIzMWJmMw%3AZmFsc2U%3ANw%3A%3AaHR0cHM6Ly93d3cuZGdpLmRrL3RyYWVuZXJndWlkZW4vdHJhZW5pbmdzbGVrdGlvbmVyP21hcHBlPTE3Mjc3Jl9jbGRlZT1jR1YwWlhJdWJtVmtaWEpuWVdGeVpFQmtaMmt1WkdzJTNkJnJlY2lwaWVudGlkPWNvbnRhY3QtZDBmMGVjM2U5NWUyZTQxMWE1MTAwMDUwNTZiYTQ5ZjMtOTAwYjRhNzliZGU2NGZlNmEzZTY4N2FkY2QyMzFiZjMmdXRtX3NvdXJjZT1DbGlja0RpbWVuc2lvbnMmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249QkRGTCUyMC0lMjBCYWRtaW50b24lMjBtYWlscyZlc2lkPWMxMTk1NjcwLTNmYTMtZWIxMS1hMzA5LTAwNTA1Njk2NDcxYQ&K=8gabcpPM5T5XrGZnQ4XbXQ
http://elink.dgi.dk/c/6/?T=NzYwNDYwMDc%3AcDEtYjIxMTEyLWFiZTllOGU3MTE2ZDRmMjQ4N2NmMjBiNDdhYTZjYTEw%3AcGV0ZXIubmVkZXJnYWFyZEBkZ2kuZGs%3AY29udGFjdC1kMGYwZWMzZTk1ZTJlNDExYTUxMDAwNTA1NmJhNDlmMy05MDBiNGE3OWJkZTY0ZmU2YTNlNjg3YWRjZDIzMWJmMw%3AZmFsc2U%3AOQ%3A%3AaHR0cHM6Ly93d3cuZGdpLmRrL3RyYWVuZXJndWlkZW4vdHJhZW5pbmdzbGVrdGlvbmVyP21hcHBlPTE3Mjg4Jl9jbGRlZT1jR1YwWlhJdWJtVmtaWEpuWVdGeVpFQmtaMmt1WkdzJTNkJnJlY2lwaWVudGlkPWNvbnRhY3QtZDBmMGVjM2U5NWUyZTQxMWE1MTAwMDUwNTZiYTQ5ZjMtOTAwYjRhNzliZGU2NGZlNmEzZTY4N2FkY2QyMzFiZjMmdXRtX3NvdXJjZT1DbGlja0RpbWVuc2lvbnMmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249QkRGTCUyMC0lMjBCYWRtaW50b24lMjBtYWlscyZlc2lkPWMxMTk1NjcwLTNmYTMtZWIxMS1hMzA5LTAwNTA1Njk2NDcxYQ&K=r9-MFXvozVvyQMqAXXuzvw
http://elink.dgi.dk/c/6/?T=NzYwNDYwMDc%3AcDEtYjIxMTEyLWFiZTllOGU3MTE2ZDRmMjQ4N2NmMjBiNDdhYTZjYTEw%3AcGV0ZXIubmVkZXJnYWFyZEBkZ2kuZGs%3AY29udGFjdC1kMGYwZWMzZTk1ZTJlNDExYTUxMDAwNTA1NmJhNDlmMy05MDBiNGE3OWJkZTY0ZmU2YTNlNjg3YWRjZDIzMWJmMw%3AZmFsc2U%3AMTE%3A%3AaHR0cHM6Ly93d3cuZGdpLmRrL3RyYWVuZXJndWlkZW4vdHJhZW5pbmdzbGVrdGlvbmVyP21hcHBlPTE3Mjc4Jl9jbGRlZT1jR1YwWlhJdWJtVmtaWEpuWVdGeVpFQmtaMmt1WkdzJTNkJnJlY2lwaWVudGlkPWNvbnRhY3QtZDBmMGVjM2U5NWUyZTQxMWE1MTAwMDUwNTZiYTQ5ZjMtOTAwYjRhNzliZGU2NGZlNmEzZTY4N2FkY2QyMzFiZjMmdXRtX3NvdXJjZT1DbGlja0RpbWVuc2lvbnMmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249QkRGTCUyMC0lMjBCYWRtaW50b24lMjBtYWlscyZlc2lkPWMxMTk1NjcwLTNmYTMtZWIxMS1hMzA5LTAwNTA1Njk2NDcxYQ&K=DvafOdQzSsC5Xn7yjBCrxQ
https://www.dgi.dk/traenerguiden/traeningslektioner


NYHED - Rafle Cup 

Det perfekte alternativ til den daglige 

træning eller til det næste sociale 

arrangement i klubben!

- Kan spilles af alle typer af hold (børn, motion, 

turneringsspillere, 60+ )

- Afvikles indenfor 1½ - 2 timer

- Nemt at sætte op og forklare (og mulighed for at spille 

med selv)

- Skiftende makker og elementer af held for at vinde 

- Mega sjovt!

Køb det for kun 210,-

- Bestil det nu i chatten eller send en mail til 

Morten.Helbo@dgi.dk inden onsdag og spar portoen

eller find det i DGI Butikken.

Rafle Cup består af: 

Whiteboard-tavle, tusch, 

spillekort og terninger 

mailto:Morten.Helbo@dgi.dk
https://www.dgi.dk/butikken/rafle-cup-sjov-og-hyggelig-doubleturnering-i-badminton


Afhold FerieFjer

• Vi formoder, at mange danskere holder 

ferie i Danmark denne sommer

• God måde at fastholde de unge 

badmintonspillere hen mod den nye 

sæson

• Fokus på glæden og de gode 

oplevelser ved spillet

• Tag fat i din lokale konsulent, og få 

hjælp til at få Feriefjer i din klub

https://www.bevaegdigforlivet.dk/badminton/find-din-badmintonkonsulent


Arbejdet i træner-
teamet i en corona-tid

• Saml op på hvad der er foregået siden 

nedlukningen (evt. gode erfaringer fra hjemme- og 

udetræning)

• Sæt en fælles retning for genstarten

• Afhold trænermøde(r)

• Brug de sociale medier til at planlægge, sparre og 

styrke relationen 

• Planlæg et inspirationsbesøg

• Tag på trænerkursus sammen (evt. maj-juni) 

• Gå i dialog med ungdomsudvalget ift. sæson 21/22 

• Trænerbesætning 

• Holdplan 

• Træneruddannelse



✓ Har I gjort noget specielt i jeres klub ift. genstart?

✓ Er der noget, du er i tvivl om?

✓ Hvad er din største udfordring lige nu? 



Vi er her for jer!

Hvis I har brug for noget eller spørgsmål

Skriv i chatten eller send en mail til 

✓ Thomas.Jon.Vitting@dgi.dk

✓ Peter.Nedergaard@dgi.dk

✓ Eller din lokale konsulent

Vi bliver hængende til de sidste spørgsmål 

er bevaret

mailto:Thomas.Jon.Vitting@dgi.dk
mailto:Peter.Nedergaard@dgi.dk
https://www.bevaegdigforlivet.dk/badminton/find-din-badmintonkonsulent


Hvordan forholder du dig til de nye restriktioner

✓ Har I gjort noget specielt i jeres klub ift. genstart?

✓ Er der noget, du er i tvivl om?


