
Info folder 
for Gl. Rye If badminton ungdom

Vi byder jer alle velkommen til Gl. Rye If badminton 

Med denne folder vil vi fortælle 
jer, hvad vi gerne vil med klub-
ben. Vi vil også gerne fortælle om 
de forventninger, som I kan have 
til os som frivillige, og de forvent-
ninger klubben har til Jer – som 
badminton spillere og badmin-
tonforældre. 

Klubben skal være et rart sted at 
være for børn, unge og voksne 
uanset badmintonmæssige kvali-
fikationer. 

Som ny spiller har man mulighed 
for at prøve nogle gange inden 
man meldes ind. 

B   DMINTON



I denne lille folder kan du læse om: 
• Vores forventninger til dig som spiller eller forældre

• Badmintonpeople og deltagelse i turneringer

• Tøj

Vores forventninger til dig som badmintonspiller: 
• Du kommer til træning med lyst til at lære

• LYT til din træner og deltag AKTIVT i træningen

• Du omgås de andre spillere i god tone og med POSOTIV indstilling. Du er en 
god kammerat

Vores forventninger til dig som forældre: 
God forældrestøtte til dit barns idræt er til jeres fælles glæde – og en skøn måde 
at være sammen

• At I holder jer opdateret på hvad der sker i klubben via hjemmesiden eller face-
booksiden 

 www.facebook.com/groups/406425986370541/?ref=bookmarks

• Giv et par timeres HJÆLP nu og da. Klubben har flere arrangementer, hvor eks-
tra hænder er VÆRDSAT

Badmintonpeople og deltagelse i turneringer. 
Jo flere kampe du spiller, jo bedre bliver du til badminton. 
Badmintonpeople er Danmarks badmintonportal. For at kunne deltage i turnerin-
ger og holdkampe skal en spiller have en profil på badmintonpeople. Du kan få 
hjælp til at blive oprettet på dette link: 

http://badmintonpeople.dk/Info/Guide/Gettingstarted/

Mange af klubbens spillere er oprettet, men hvis du er i tvivl så gå ind og søg på 
siden på navn og klub. 

Vi vil i årets løb udvælge nogle lokale turneringer, som vi vil anbefale og delvist 
betale. Målet er at få en stor gruppe spillere fra klubben afsted. Det er rigtig 
hyggeligt og skønt med nogle heppende kammerater på sidelinjen. Badminton er 
andeledes end mange andre sportsgrene. Det er i høj grad op til spillerne og især 
deres forældre selv at udvælge og tilmelde sig til de turneringer. 

Find turneringerne på: 
www.badmintonpeople.dk

Der er 2 typer af individuelle turneringer i dansk badminton – begynderturnerin-
ger og pointgivende turneringer



Pointgivende turneringer: 
Du tilmelder dit barn pointgivende turneringer på www.badmintonpeople.dk. 
Arrangementet er ikke tidsbegrænset. Den som vinder flest kampe, er længst tid i 
hallen. Turneringsbordet kalder ud til kampene, men spillerne står selv for afvik-
lingen. Dit barn spiller typisk 2-3 indledende kampe i single og double. Vinderne 
går videre til næste runde. De bedst placerede får en medalje/præmie og point til 
ranglisten. 

Målet for dagen er, at dit barn oplever glæde og udvikler et sundt forhold til 
konkurrence. 

Ved pointgivende turneringer publiceres turneringsprogrammet senest 7 dage 
inden afvikling og findes via www.cup2000.dk 
Det er vigtigt, at du orienterer dig om spilletider og læser den praktiske informati-
on, som du finder på de første sider i programmet. Samtidig vil der under turne-
ringen være mulighed for at følge med live via: www.cup2000.dk

Begynderturneringer
For nybegyndere vil det desuden være muligt at deltage i begynderturneringer, 
der er en lille turnering med højt informationsniveau. Du tilmelder dit barn på 
www.dgi.dk Arrangementet varer ofte en halv dag, og alle får jævnbyrdige kam-
pe. Målet for disse turneringer er at børnene skal have det sjovt og lære hvordan 
man spiller badmintonkampe. Efter 3-4 begynderturneringer er de fleste børn klar 
til at prøve kræfter med pointgivende turneringer. 

ALDERSGRUPPE: 

Spillerne opdeles i rækker ud fra deres alder: 

• U9 må ikke den 31. december være fyldt 9 år

• U11 må ikke den 31. december være fyldt 11 år, men skal være fylde 9 år

• U13 må ikke den 31. december være fyldt 13 år, men skal være fylde 11 år

• U15 må ikke den 31. december være fyldt 15 år, men skal være fylde 13 år

• U17 må ikke den 31. december være fyldt 17 år, men skal være fylde 15 år

Hvilken aldersgruppe man spiller i afgøres pr. sæson. Hvis du f.eks. fylder 13 år i 
marts 2018 spiller du U13 i hele sæson 2018/2019. Fylder du 13 i december 2018 
spiller du U15 hele sæson 2018/2019
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Retningslinjer for god turneringsopførsel. 
På banen: 

Man dømmer kun på egen banehalvdel og respekterer modstanderens 
kendelser på dennes banehalvdel. Man dømmer altid bolden som man 
ser den. Er man i tvivl giver man modstanderen bolden. 
Man må ikke råbe eller kaste med ketsjeren. Man må gerne vise glæ-
de og begejstring, men aldrig være hånende eller nedladende overfor 
modstanderen. Man bakker sin double makker op med ros og opmun-
tring. Man kritiserer aldrig sin makker. Man giver pænt hånd som tak for 
kampen, uanset om man vinder eller taber. 

Udenfor banen: 

Leder/forældre/tilskuer blander sig ikke i kampens forløb, men lærer 
børnene at de selv skal håndtere situationen. Man blander sig ALDRIG i 
om en bold er ude eller inde. Man må hjælpe med gode råd og coaching 
mellem sættene. Derudover må man ikke komme med gode råd i løbet 
af kampen. 
Leder/forældre/tilskuer må gerne klappe og heppe på en spiller, men 
med respekt for modstanderen. Man må IKKE klappe af modstanderens 
fejl. Som tæller i en kamp skal man forholde sig neutral. Man skal kun 
tælle og ikke dømme. Respekterer man disse regler, kan man sagtens 
være tæller i sit eget barns/klubkammerats kampe. 

Tøj og udstyr. 
Det kræver ikke den store startpakke for at starte til badminton. Det 
kræver et par indendørssko og en ketsjer. Har man ingen ketsjer, er der i 
starten mulighed for at låne en af klubben. Når man skal købe en ketsjer 
kan der fås råd og vejledning af træneren. 

Nyttige links: 
www.glryeif.dk/badminton
www.facebook.com/groups/406425986370541/?ref=bookmarks
www.badmintonpeople.dk
www.cup2000.dk
www.dgi.dk/badminton/badminton


