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Handleplan for EGIF Badminton 
Klubudvikling Status/hvor er vi 

Hvor er vi lige nu 

Målsætninger 
Beskriv hvordan der arbejdes 
videre med eksisterende 
og/eller nye målsætninger 

Handlinger 
Beskriv de handlinger, der 
ønskes udført fremdarettet 

Succeskriterier 
opstil succeskriterier der 
beskriver på hvilken måde, 
man skal kunne se, at man er 
på vej mod målene 

Hvad gør Fe. 
Eliteidræt? 

Centrale spørgsmål: 
 
Organisation 
Beskriv klubbens orga-
nisation, der synliggør 
klubbens ledelse og 
ansvarsområder (ved-
læg evt. organisations-
diagram) 
Husk: Navn + funkti-
onsbeskrivelse på ta-
lentansvarlig 
 
Økonomi (budgetter i 
hovedtal) 
Vedlæg overordnet 
økonomi og særskilt 
økonomi for talentud-
vikling 
 
Strategi 
Beskriv klubbens elite- 
og talentudviklingsstra-
tegi (vedlæg evt. elite- 
og talentudviklingspoli-
tik) 

År 1 
 
Erritsø Badminton Klub er 
ikke i stand til at stille en fuld 
bestyrelse og har fået di-
spensation af hovedbestyrel-
sen til at fortsætte. (Se ved-
lagte Organisations diagram) 
 
Dårlig økonomi. Sæson 
2011-2012 gav 200.000+ i 
underskud. 
 
Strategien for klubbens elite 
og talentudvikling har været 
fokuseret omkring de bedste 
spillere der har haft mange 
træninger og meget velkvali-
ficerede trænere som vi har 
’købt’ til opgaven 

 
 
1. Sund Økonomi 

Sund Økonomi er nu en del af 
klubbens målsætning. Målet 
for Sæson 2012-2013 er et 
positivt årsregnskab, samt at 
nedbringe ’Gælden’ til samtli-
ge kreditorer. 
 
2. Styrket Organisation 

Udvide Organisationen i såvel 
bestyrelse som udvalg. 
 
 
 
 
 
 
3. Talentudvikling 

Rekrutere/Udvikle flere talen-
ter på hver årgang end tidlige-
re. 
Opstarte TalentCenter for 
regionens bedste spillere 
Udvikle mindst 3 spillere per 
årgang der har 1 holds niveau 
 
 
 
 
 
 
4. Stabilisering af Senior 
Elite hold 

Vedligeholde nuværende 
niveau.  

 
 
1. Halv- og fuldtids Træne-
re/Spillere erstattes af en 
større gruppe af ’Frivillige’ 
trænere. Ingen spillere får 
længere penge for at spille i 
klubben. 
 
 
2. Rekrutere flere frivillige 
ledere/trænere gennem en 
styrket defination af roller 
og arbejdsopgaver 
 
 
 
 
 
3. Ungdomsudvalget arbej-
der på at definere opgaver 
og delmålsætninger for de 
3 aldersrelaterede grupper 
som er U11/U9, U15/U13, 
samt U17. 
Cheftræneren definerer i 
samarbejde med USU 
rammerne for trænings 
indhold og mål for de enkel-
te træninger 
Talent Center etableres 
med 10 weekendtræninger 
 
4. Fastholdelse af ’lokale’ 
spillere. Ansættelse af 
Spillende Træner. Træ-
nings og hold samarbejde 
med Odense Badminton 
Klub. Forsøge at genskabe 
Team Frederecia 
 
 
 

 
 
1. Positivt Årsregnskab, med 
signifikant reduktion af udgif-
ter til Trænere/Spillere, samt 
flere indtægter gennem flere 
indtægtsgivende arbejdsop-
gaver. 
 
 
2. Fuld bestyrelse ved næste 
generalforsamling.  
SeniorSpiller Udvalg Etable-
ret 
Ungdomsudvalg Udvidet med 
underudvalg for hver af de 3 
aldersrelaterede grupper 
etableret 
 
3. Større gruppe af Talenter 
på hver årgang. 
Mindre frafald af spillere. 
Ny 3 delt aldersrelateretde 
strukturændringer færdig 
defineret og implementeret 
inden Sæsonstart. 
Talent Center opstartet med 
mindst 15 spillere. (Mindst 1/3 
kommer fra andre klubber) 
 
 
 
 
4. Blive i 2. Div og Danmark-
serien 

 
 
Støtter op omkring 
Talent og Elite Ar-
bejdet med økono-
misk tilskud. 
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Klubudvikling Status/hvor er vi 
Hvor er vi lige nu 

Målsætninger 
Beskriv hvordan der arbejdes 
videre med eksisterende 
og/eller nye målsætninger 

Handlinger 
Beskriv de handlinger, der 
ønskes udført fremdarettet 

Succeskriterier 
opstil succeskriterier der 
beskriver på hvilken måde, 
man skal kunne se, at man er 
på vej mod målene 

Hvad gør Fe. 
Eliteidræt? 

År 2 
 
Bestyrelsen er fuldtallig. 
Senior og Ungdomsudvalg er 
etableret 
 
Økonomien er stabiliseret.  
 
Talentudviklings strategien er 
nu fuldt defineret og kommu-
nikeret via Hjemmesede med 
mere 
 
Rammerne for Talentudvik-
lingen er på plads. 
 
 

 
1. Sund Økonomi 

Sund Økonomi er stadig en 
del af klubbens målsætning. 
Målet for Sæson 2013-2014 
igen et positivt årsregnskab, 
samt et mål om at alt gæld er 
afviklet 
 
2. Styrket Organisation 

Fortsat udvide Organisationen 
ved tilføjelse af selvstændigt 
Sponsorudvalg og Turnerings 
Udvalg. 
 
3. Talentudvikling 

Fortsat Rekrutere/Udvikle 
flere talenter på hver årgang 
end tidligere. 
 
 
4. Forbedring af Senior Elite 
hold 

Forbedre nuværende niveau. 
 

 
1. Fortsat holde udgifter til 
Trænere på et ’acceptabelt’ 
niveau. 
Fortsat ingen spillere  der 
får penge for at spille. 
Søge flere sponsorater 
 
 
2. Sikre en fast tilgang af 
Frivillige ledere/trænere 
gennem struktureret rekru-
tering 
 
 
3. Udvide TalentCenter 
Konceptet til en ugentlig 
træning for 2 grupper af 
regionens bedste spillere 
  
 
4. Forbedre/optimere på 
træningskulturen i klubben 

 
1. Positivt Årsregnskab. 
Ingen Gæld 
Forøget Sponsorindtægter 
 
 
 
 
 
2. Størstedelen af klubbens 
medlemmer deltager i det 
frivillige foreniningsarbejde i 
større eller mindre grad 
 
 
Fyldte hold på talentcenteret 
(12-15 Spillere). 
Største delen af Turnerings-
spillerne deltager i individuel-
le turneringer. 

 

År 3 
 
Økonomien tillader nu flere 
sportslige tiltag, så som til-
skud til individuelle trunerin-
ger. 
 
At deltage i det frivillige ar-
bejde er nu en naturlig del af 
at være med i Erritsø Bad-
minton Klub 
 
 

 [valgfri]   

År 4  [valgfri]   
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Trænerressourcer 
EGIF Badminton 

Status/hvor er vi 
Hvor er vi lige nu 

Målsætninger 
Beskriv hvordan der arbejdes 
videre med eksisterende 
og/eller nye målsætninger 

Handlinger   
Beskriv de handlinger, der 
ønskes udført fremdarettet 

Succeskriterier 
opstil succeskriterier der 
beskriver på hvilken måde, 
man skal kunne se, at man er 
på vej mod målene 

Hvad gør Fre-
dericia Elite-
idræt? 

 
Centrale spørgsmål 
 
Hvilket uddannelsesni-
veau har trænerne med 
ansvar for klubbens 
talentudvikling? 
 
Hvilke handlinger gen-
nemføres hvornår for at 
sikre at den fornødne 
uddannelse af klubbens 
talenttrænere i 2012-
2015? 
 
 
 
 
 
 
 
 

År 1 
 
Cheftræner er uddannet 
Elitetræner.  
Øvrige trænere er unge men 
meget engagerede. 
 
Tilstræbt at være to trænere 
på alle træninger – både 
begyndere og elitespillere. 
 
 
 
 

1. Rekrutering 

Rekruterer og uddanne 
mindst en træner fra hver 
årgang (Intern rekrutering). 
 
2. Uddannelse 

Krav til alle ungdomstrænere i 
Erritsø at de følger DBFs 
Talent-, eller Ungdoms Træ-
ner Uddannelse  
 
3 To Trænere 
På alle træninger skal der 
være mindst to trænere. Spe-
cielt de små årgange er dette 
vigtigt. 

Løbende uddannelse af alle 
ungdoms trænere 
 
Interne kurser for trænere, 
så klubbens trænere har 
kendskab til BATK, og 
arbejder efter dette kon-
cept. 
 
Fokus på trænermøder, så 
kulturen blandt trænerne 
bliver ens.Den ”røde tråd” 
gennemsyrer træningerne 

Uddannede trænere på samt-
lige ungdoms træninger  
 
Trænerne er klar over struktur 
og mål for det enkelte trænin-
ger og forstår hvordan den 
enkelte træning passer ind i 
den overordnede struktur 

Økonomisk støtte til 
uddannelse 

År 2 
 
Alle Trænere er under ud-
dannelse. 
 
 
 

1. Rekrutering 

Rekruterer og uddanne 
mindst en træner fra hver 
årgang (Intern rekrutering). 
 
2. Uddannelse 

Krav til alle ungdomstrænere i 
Erritsø at de følger DBFs 
Talent-, eller Ungdoms Træ-
ner Uddannelse 

[valgfri]   

År 3 
Alle Trænere er under ud-
dannelse eller har fuldført 
DBFs træneruddannelse 
 
 
 
 
 

 [valgfri]   

År 4   [valgfri]   
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Implementering af Al-
dersrelateret  
Træningskoncept 
Præpubertet:  
Pubertet: 
Post-pubertet: 
(antal træningspas og timer pr.uge) 

Status/hvor er vi 
Hvor er vi lige nu 

Målsætninger 
Beskriv hvordan der arbejdes 
videre med eksisterende 
og/eller nye målsætninger 

Handlinger  
 
Beskriv de handlinger, der 
ønskes udført fremdarettet 

Succeskriterier 
opstil succeskriterier der 
beskriver på hvilken måde, 
man skal kunne se, at man er 
på vej mod målene 

Hvad gør Fre-
dericia Elite-
idræt? 

 
Centrale spørgsmål: 
Udbyder klubben træ-
ningsmængder svarende 
til ATK anbefalinger? 
 
Gennemføres træningen 
i overensstemmelse med 
principperne i det idræts-
specifikke ATK? 

År 1 
Klubben har på de ældste 
årgange (U15, U17, U19) 
opfyldt kriterierne i BATK. 
 
En kraftig åreladning af 
trænere, har dog også 
gjort, at vi er presset på 
dette område.  
 
 
 
 
 

 
Udvikle og beskrive BATK i 
forhold til træningerne i Erritsø 
fra badmintonintro til før pu-
berteten (U9-U11-U13) 

 
Der skal findes mindst to 
personer, der er tovholdere 
på BATK. Cheftræneren og 
en leder, der er ansvarlige. 
 
Der er ikke råd til ” de bed-
ste” trænere, men hellere 
finde trænere, der brænder 
for talentudviklingen, og så 
gå lidt på kompromis med 
de faglige kompetencer. 

 
Lyst og engagement blandt 
trænere, spillere, forældre og 
ledere til at være en del af 
klubben, og yde en indsats 
for klubben. 

År 1 
Klubben har på de 
ældste årgange 
(U15, U17, U19) 
opfyldt kriterierne i 
BATK. 
 
En kraftig årelad-
ning af trænere, har 
dog også gjort, at vi 
er presset på dette 
område.  
 
 
 
 
 

År 2 
 
Fokus på, at de yngstes 
træninger gennemføres i 
overensstemmelse med 
BATK 

 
Udvikle og beskrive BATK i 
forhold til træningerne i Erritsø 
puberteten – efter puberteten 
(U15-U17-U19) 

 
Der skal være mindst to 
personer, der er tovholdere 
på BATK. Cheftræneren og 
en leder, der er ansvarlige.  

 
Flere børn, der melder sig ind 
i klubben, og spiller badmin-
ton. 

År 2 
 
Fokus på, at de 
yngstes træninger 
gennemføres i 
overensstemmelse 
med BATK 
 

År 3 
 
 
 

 [valgfri]   

År 4 
 
 
 
 
 

 [valgfri]   
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Faciliteter 
EGIF Badminton 

Status/hvor er vi 
Hvor er vi lige nu 

Målsætninger 
Beskriv hvordan der arbejdes 
videre med eksisterende 
og/eller nye målsætninger 

Handlinger  
Beskriv de handlinger, der 
ønskes udført fremdarettet 

Succeskriterier 
opstil succeskriterier der 
beskriver på hvilken måde, 
man skal kunne se, at man er 
på vej mod målene 

Hvad gør Fre-
dericia Elite-
idræt? 

 
Centrale spørgsmål 
 
Har talenterne tilstræk-
kelig adgang til pas-
sende træningsfacilite-
ter på optimale træ-
ningstidspunkter ift. en 
samenhængende hver-
dag? 
 
 
 

År 1’ 
13 Træninger, hvoraf 
5 er Begynder/Øvet 
5 er Turnerings træning 
3 er Elite Træning 
 
Træningen forgår i Erritsø 
Hallen samt Bakkehallen på 
optimale træningstidspunkter 
(Eftermiddage Mandag til 
Torsdag) 
 

Træningsfaciliteterne er på 
nuværende tidspunkt meget 
tæt på optimale i forhold til 
vores behov. 
 
 

   

År 2 
 
 
 

    

År 3 
 
 
 

 [valgfri]   

År 4 
 
 
 
 

 [valgfri]   
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Adgang og anvendelse 
af supportfunktioner:  
a.Sportsmedicinsk behandling 

b. Fysisk træning 
c. Sportspsykologisk træning 
d. Sportsernæring 

Status/hvor er vi 
Hvor er vi lige nu 

Målsætninger 
Beskriv hvordan der arbejdes 
videre med eksisterende 
og/eller nye målsætninger 

Handlinger  
Beskriv de handlinger, der 
ønskes udført fremdarettet 

Succeskriterier 
opstil succeskriterier der 
beskriver på hvilken måde, 
man skal kunne se, at man er 
på vej mod målene 

Hvad gør Fre-
dericia Elite-
idræt? 

 
 
Centrale spørgsmål: 
 
Modtager atleterne eks-
pertbistand inden for 
ovennævnte ekspertom-
råder? 
Beskriv omfang /indhold 
 
 
Har trænerne samarbej-
de med eksperter inden 
for ovennævnte områ-
der? 

År 1 
Kun spillere der deltager 
på morgentræningen eller 
er med på talentcentret i 
kommunen har adgang til 
sportmedicinsk behandling 
mm. 
 
Øvrige spillere modtager 
kun den bistand der er til 
rådighed inden for Træ-
nernes (for de flestes ved-
kommende) begrænsede 
kompetencer. 
 

Ingen målsætning om at til-
knytte nævnte supportfunkti-
ons eksperter, som en del af 
klubbens rammer for Talent-
udvikling.  
 
Etablerer samarbejde mellem 
klubbens centrale træne-
re/ledere og eksperter inden 
for nævnte supportfunktioner 

Interesse for samarbejde. 
Muligheder for samarbejde 
ønskes undersøgt 
 
Aktiv deltagelse i Fredericia 
Elite Idræts tilbud/kurser 

  

År 2 
Nætværk mellem Træner-
ne i klubben og eksperter 
inden for nævnte support-
funktioner etableret. 
 
Forståelse for hvilke mu-
ligheder der er for samar-
bejde med eksperter 

 
Tilbyde arrangemen-
ter/Uddannelses aftener for 
klubbens turnerings og elite 
spillere (og forældre) omkring 
Fysisk Træning, Mental træ-
ning, samt sports ernæring 

 
Planlægge arrangementer i 
samarbejde med eksperter i 
det etablerede nætværk 

 
Stor tilslutning blandt spillerne 
til deltagelse i disse arrange-
menter 

  
Støtter ved at stille 
eksperter til rådig-
hed. 

År 3 
 

 [valgfri]   
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Adgang og anvendelse 
af supportfunktioner:  
a.Sportsmedicinsk behandling 

b. Fysisk træning 
c. Sportspsykologisk træning 
d. Sportsernæring 

Status/hvor er vi 
Hvor er vi lige nu 

Målsætninger 
Beskriv hvordan der arbejdes 
videre med eksisterende 
og/eller nye målsætninger 

Handlinger  
Beskriv de handlinger, der 
ønskes udført fremdarettet 

Succeskriterier 
opstil succeskriterier der 
beskriver på hvilken måde, 
man skal kunne se, at man er 
på vej mod målene 

Hvad gør Fre-
dericia Elite-
idræt? 

 

År 4 
 
 
 

 [valgfri]   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deltagelse i samarbejde mellem 
uddannelsesinstitutioner/skole 
kommune og klubber 

Status/hvor er vi 
Hvor er vi lige nu 

Målsætninger 
Beskriv hvordan der arbej-
des videre med eksiste-
rende og/eller nye målsæt-
ninger 

Handlinger  
Beskriv de handlinger, 
der ønskes udført frem-
darettet 

Succeskriterier 
opstil succeskriterier der 
beskriver på hvilken måde, 
man skal kunne se, at man 
er på vej mod målene 

Hvad gør 
Fredericia 
Eliteidræt? 

 
Centrale spørgsmål: 
 
Hvordan koordineres talenttrænin-
gen med uddannelses-
institutionerne/skoler? 
 
Indgår klubben i kommunens mor-
gentræningenstilbud? 
 
Indgår klubben med talenter i 
kommunens talentcenter?  
 
 

År 1 
 
 
 
 
 

    

År 2 
 
 
 
 
 

    

År 3 
 
 
 
 
 

 [valgfri]   

År 4  [valgfri]   
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Deltagelse i samarbejde mellem 
uddannelsesinstitutioner/skole 
kommune og klubber 

Status/hvor er vi 
Hvor er vi lige nu 

Målsætninger 
Beskriv hvordan der arbej-
des videre med eksiste-
rende og/eller nye målsæt-
ninger 

Handlinger  
Beskriv de handlinger, 
der ønskes udført frem-
darettet 

Succeskriterier 
opstil succeskriterier der 
beskriver på hvilken måde, 
man skal kunne se, at man 
er på vej mod målene 

Hvad gør 
Fredericia 
Eliteidræt? 

Indgår klubben i Fredericia Elite-
idræts videndeling med ledere og 
trænere på tværs af klubber? 
 
Har klubben samarbejde med øv-
rige lokale klubber inden for egen 
idrætsgren om talentudvikling? 
  
Hvordan definerer klubben et ta-
lent?  

 
 
 
 
 

 


