Målsætninger
Køge Badminton Klub:
•

tilbyder træningstid til alle i Køge og omegn, der ønsker at spille badminton og dermed gøre
badminton til en del af deres hverdag.

•

tilbyder et trygt træningsmiljø med plads til alle.

•

tilbyder dygtige og engagerede trænere, der skaber positiv og inspirerende træning på alle
niveauer, så spillerne udvikler færdigheder og de opnår en glæde ved badmintonsporten. Der skal
også være plads til "talentet" med ambitioner.

•

tilbyder flere træninger til de ungdomsspillere, der har udvist et vist spilleniveau, er motiverede til
træning og vurderes at have et potentiale til yderligere at udvikle sig.

•

forventer at øvede ungdomsspillere deltager i turneringer i løbet af året.

•

ønsker at være rigt repræsenteret i både ungdoms- og seniorholdturneringen, og forventer at
spillere deltager i de holdkampe, de udtages til.

•

ønsker at have trænings- og motionstilbud til voksne på alle niveauer inkl. tilbud om instruktion.

•

ønsker at klubbens seniorafdeling primært forsynes med spillere fra klubbens egen
ungdomsafdeling efterhånden som de bliver klar.

•

ønsker at afholde sociale arrangementer, fordi badminton ofte er en individuel sport og man derfor
har brug for samvær udenfor banen til at skabe og vedligeholde et godt kammeratskab og
sammenhold, der udvikler og vedligeholder klubånden.

•

ønsker at arbejde med at skabe kuld, dvs. med flere spillere i samme aldre. Dels for at sikre at være
sammen med aldersmæssigt ligestillede og dels for at skabe langsigtede relationer. I kuld vil spillere
med forskellige kompetencer have mulighed for at byde ind og dermed bidrage til fællesskabet.

•

ønsker en rød tråd i ungdomsarbejdet. Det gælder fx i relation til opførsel, slagteknik, benarbejde,
deltagelse i aktiviteter.

•

ønsker at inddrage forældre i ungdomsarbejdet, bl.a. baseret på en afklaret rollefordeling.

•

ønsker at være et forum, hvor børn og forældre kan hygge sig sammen.

•

ønsker at vore spillere opnår glæde ved badminton på alle niveauer.

•

ønsker at ungdomsspillerne hver gang til træning ”ses, høres og anerkendes”

•

ønsker at bidrage til ungdomsspillernes personlige udvikling og udvikling af selvstændighed.

•

ønsker at udvikle egne trænere, og som, ideelt set er opvokset med ”den røde tråd”.

•

ønsker at arbejde på at tiltrække spillere på alle niveauer – dog især de yngste børn, bl.a. via
struktureret rekruttering.

Efter drøftelser i bestyrelsen i Køge Badminton Klub, marts 2017

