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Inspiration til ledere
Tirsdag 4/5 2021 kl.20-21



Præsentation af holdet

OBS – Webinaret bliver optaget

Morten Helbo

Idrætskonsulent

Badminton Bredde og Udvikling

Thomas Jon Vitting

Idrætskonsulent

Badminton Bredde og Udvikling

Julie Homann Carøe

Kommunikationskonsulent

Badminton Bredde og Udvikling

Lars Folmer

Idrætskonsulent

Badminton Bredde og Udvikling



Badminton Bredde og Udvikling:



Program

✓ Kort om de nye restriktioner pr. 6/5

✓ Deltagerne har ordet

✓ Eksempel fra Brørup

✓ Motivation af trænere

✓ Genstart af frivillige

✓ Hvad med medlemmerne?

✓ Forskellige inspirationsmuligheder

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?



.



 Indendørs badminton er tilladt for alle aldersgrupper

 Der gælder et forsamlingsforbud på 25 personer. Både udøvere, 

trænere, dommere mv. tæller med i det samlede antal

 Der er krav om coronapas for voksne udøvere fra 18 år og derover

Vi sender retningslinjerne ud til jer, når alle detaljer er på plads

Fra på torsdag den 6/5 gælder følgende for 
indendørs badminton:



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


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.

• Corona-tjek af hjemmesiden

• Lav en ”velkommen tilbage” 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


Brørup Badminton Klub

Kenni Birkelund

Træner og bestyrelsesmedlem

Brørup Badminton Klub



Brørup Badmintonklub
Tiltag for at få medlemmer tilbage efter genåbning + fremtidssikring

Badminton skal være sjovt / En leg / Forældre skal engageres / Badminton skal bare være det 
bedste i hele verden



Agenda

1. Online trænings-øvelser i hjemmet

2. Træning i det fri

3. Velkomstgave til genåbningsdagen 21/4

4. Fremtidssikring

1. BBK Kaffe-hjørne

2. DGI Badmintonskole uge 27

3. DGI Skole-besøg i august



Online træningsøvelser i hjemmet



Træning i det fri



1-2 Velkomstgaver til genåbnings-
dagen 21/4



1-2 Velkomstgaver til 
genåbningsdagen 21/4

53 spiller 

startede ud 

af 62 på 

første dag



1-3 Fremtidssikring

BBK Kaffe-hjørne

Konceptet er, at medlemmer 1 gang månedligt kan komme og få en kop 

kaffe + kage og spørge ind til alt hvad omhandler klubben.

DOG vil hver kaffehjørne have et hovedtema;

Eks: Brug af BadmintonPlayer, hjemmeside, turneringer osv.



DGI Badmintonskole uge 27

Vi inviterer klubbens ungdomsspillere til at være med på 

badmintonskole. Derudover må de invitere en ven med, der gerne vil 

spille badminton.

2-3 Fremtidssikring



DGI Skole besøg i august

I år er det endnu vigtigere end sidste år at få DGI skolen gennemført i 

august.

Omkring 100-200 børn 0-3 kommer igennem.

Event i gang med alle børnhaverne i Brørup for de ældste børn 5+.

3-3 Fremtidssikring



Afslutning

Spørgsmål?

Hvis ikke, så tak for at I 

lyttede.
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Anbefalinger til den 
gode genstart



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



Vi anbefaler, at du som leder:

✓ Går forrest med stort engagement

✓ Starter i det små

✓ Afsætter god tid til at snakke med trænerne

✓ Er nysgerrig, anerkender og inddrager 

✓ Hjælper med at alle trænere i klubben er klar og 

motiveret for genstart

Kommende trænerkurser

https://www.dgi.dk/badminton/arrangementer/traenerkurser-og-uddannelser


Inspiration til trænerne i din klub 

✓ Træningsplaner til forskellige målgrupper - 5 og 10 ugers planer klar til brug

✓ Trænerguiden – find masser af gode øvelser her

✓ Trænerinspirationsbesøg – få to inspirationsbesøg af en dygtig træner

✓ GO – se hvad dine spillere motiveres af på www.dgi.dk/go

✓ Feriefjer

✓ Foreningspuljen

https://www.dgi.dk/traenerguiden/traeningslektioner
https://www.dgi.dk/badminton/oevelser
https://www.bevaegdigforlivet.dk/badminton/for-traenere/traenerudvikling/styrk-klubbens-traeningsmiljoe
http://www.dgi.dk/go
Ansøgningsfrist%2031.%20August%20og%2031.%20Oktober


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 i DGI Butikken, her.

Rafle Cup består af: 

Whiteboard-tavle, tusch, 

spillekort og terninger 

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


Medlemmer vi savner

✓ ”Tidligere” medlemmer

• Giv dem et kald eller en SMS – den personlige

• Facebookbegivenheder for træninger i 

sommerperioden

• Tildel en frivillig rollen som medlemsminister, 

der kan nurse

✓ Nye medlemmer

• Skab synlighed i lokalområdet 

• Tag en ven med

• Har klubben potentiale for nye hold?



Afhold FerieFjer i jeres klub

• 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


Hvad er FerieFjer?

• Badminton i den lokale klub. Kan være alt 

mellem en enkelt dag til en hel uge. 

Normalt i tidsrummet mellem kl. 9- 16.

• Hent mere inspiration her -

Badmintonskole: Inspirationsmateriale –

GRATIS hæfte

• Lige nu er der planlagt over 60 lejre og 

FerieFjer rundt om i Danmark i løbet af 

sommeren. Se listen HER

• Der er plads til flere. Skal din klub også 

være med?

https://www.dgi.dk/butikken/idraet-og-motion/badminton/inspirationsmateriale-til-dgi-badmintonskoler
https://www.dgi.dk/badminton/arrangementer/badmintonskoler-og-camps


GENSTART AF FRIVILLIGE

• Byd velkommen tilbage og anerkend hver en 

indsats - tag den ikke for givet …

• Personlig kontakt slår alle andre metoder

• Vær synlig på mange forskellige platforme, 

både fysisk og digitalt

• Prioriter og målret opgaven, altså vær præcis 

i opgaven - skyd ikke med spredehagl …

• Fortæl hvorfor I er sat i verden og hvad I 

arbejder på, samt hvad man får ud af det som 

frivillig

• Kommuniker forskelligt til de forskellige 

generationer, både i tale og skrift

• Giv dem       opgaver til at starte med

• Ræk ud efter fingeren – ikke hånden …

• Uddeleger individuelle opgaver / teamopgaver 

/ makker-opgaver

• Overvej at udbyde ”en gulerod”, gerne en 

social af slagsen

• Gå forrest & skab motivation, evt. ejerskab



SPØRGSMÅL … så … KONTAKT:



Vi er her for jer!

Hvad har I brug for fra jeres badminton-

organisationer?

Skriv i chatten eller send en mail til 

badminton@info.dgi.dk

I får tilsendt præsentationen 

med alle links!

mailto:badminton@info.dgi.dk




#ComeBackminton

Læg videoen på 

jeres FB-side og 

invitér jeres 

medlemmer tilbage 

i hallen

#ComeBackminton

I får videoen tilsendt

https://www.youtube.com/watch?v=g5XOpIg7JPU&list=PLCOEPT9d9cgpPVNlhrgBwJfDD8vgimsSp&index=1

