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Gentofte Badminton Klub. 
Ved Stadion 4, 2820 Gentofte. 
Tel: +45 3965 0400 - gbk@gbk.dk. 
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Velkommen 
Ungdomsspillerudvalget USU byder børn og forældre velkomne til GBK. 
 
I GBK lægger vi vægt på, at børnene trives og har det godt. Vi har derfor 
udviklet nedenstående værdier, som vi ønsker at efterleve: 
 
B - Badminton skal være sjov. 
A - Aktive forældre er en nødvendighed. 
D - Der er plads til alle. 
M - Målgruppen er både eliten og bredden. 
I - Information mellem klub og forældre. 
N - Nej til snyd og ja til fairplay. 
T - Tolerance og respekt for hinanden. 
O - Opbakning fra forældre og træner. 
N - Nogle rigtige gode timer i GBK. 
 

USU udvalget 
Ungdoms-Spiller-Udvalget (USU) består af frivillige og dedikerede forældre til 
børn, der spiller eller har spillet badminton i GBK. 
 
Udvalget er ansvarligt for ungdomstræningen og er den primære kontakt for 
forældre til ungdomsspillere i GBK i relation til spørgsmål om turneringer, 
holdkampe, træning, sociale arrangementer, m.m. 
 
Som forælder er man altid velkommen til at kontakte USU. 
 
USU arbejder tæt sammen med GBK’s andre udvalg og har bl.a. ansvar for 
ungdomstrænerne i klubben. Det er USU der sørger for, at GBK kontinuerligt 
har en bred og god base af ungdomsspillere, så GBK kan fortsætte med at 
være en interessant klub for unge i alle aldre. Arbejdet i USU handler bl.a. om 
at koordinere åbne turneringer, arrangere forældremøder, hyggeaftener og 
diverse ture, samt at repræsentere USU i GBK’s bestyrelse. 
 
Vi skulle hilse og sige, at USU altid kan bruge "en ekstra hjælpende hånd" fra 
forældre, der kan afse tid og energi til at hjælpe med afholdelsen af 
turneringer og hygge for spillere og forældre.  
Hvis du/I kan afse en dag, en aften eller bare nogle timer til at hjælpe os, så 
kontakt én fra USU – vi ser frem til at høre fra dig/jer. 
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USU har lavet en Aktivitetskalender, der giver en oversigt over de 
aktiviteter, turneringer og sociale arrangementer, som arrangeres af USU. 
Kalenderen findes på vores hjemmeside (gbk.dk) under ”Ungdom” og på 
USU’s opslagstavle i klubben. 
 
Du finder en oversigt over USU medlemmer på vores hjemmeside.  
 

Trænere: 
Det er GBK’s målsætning altid at have fagligt dygtige og personligt engagerede 
trænere, ligesom flere af vores bedste ungdomsspillere hjælper til ved 
udvalgte træninger. 

Trænerne er ansvarlige for den daglige træning, for udtagelse af hold til 
holdkampe og for at koordinere eventuelle op-/nedrykning af spillere samt for 
spillernes overgang fra én årgang til en anden. Er der spørgsmål til disse 
emner, bør man således kontakte træneren herom. 
 
På vores hjemmeside kan ”Den Røde Tråd” ses, som er vores vision for de 
færdigheder ungdomsspillerne i GBK skal tillære sig på de respektive årgange. 
 
Hvem der er vores ungdomstrænere kan til enhver tid ses på vores 
hjemmeside under ”Ungdom” 
 

Den første træning: 
Som begynder har man mulighed for at låne en ketcher af klubben, indtil man 
har fundet ud af, om man har lyst til at fortsætte med at spille og derfor vil 
investere i sin egen ketcher. 
 
Ungdomsspillerne inddeles efter alder og styrke, og træner som regel 1-2 
gange om ugen. I de yngre årgange lægges der mest vægt på helt basale 
egenskaber og et stort socialt engagement, for det skal være sjovt at spille 
badminton. Efterhånden som børnene bliver større flyttes fokus over på mere 
teknisk og fysisk træning svarende til det niveau de spiller på. 
 

Holdkampe: 
Hvert år tilmelder klubben et antal hold i en given årgang til holdturneringen i 
Københavnskredsen. Holdene fordeles i forskellige serier ud fra en forventning 
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om styrke, således at de kommer til at spille mod hold på nogenlunde samme 
niveau. 
 

 
 
Tilmelding til holdturnering foretages af klubben og spillerne til de forskellige 
hold udvælges af træneren. I løbet af sæsonen ledes holdet af en holdleder, 
der er en af spillernes forældre. Det er op til forældrene at sørge for transport 
til og fra udekampe, men ofte kan holdlederen og et par forældre aftale at 
sørge for denne kørsel. 
 
Ved holdkampene repræsenterer børnene GBK, og det forventes derfor, at de 
deltager i alle de holdkampe, som trænerne udtager dem til i løbet af sæsonen. 
 

Deltagelse i åbne turneringer: 
Det er muligt for alle uanset niveau at deltage i åbne turneringer rundt 
omkring i landet. Turneringerne bliver afholdt af andre klubber under DBF 
(Badminton Danmark) eller DGI (Dansk Gymnastik og Idrætsforeninger). 
 
Tilmelding til åbne turneringer sker på eget ansvar og det samme gælder 
transport til og fra turneringen. Tilmelding foretages via 
www.Badmintonpeople.dk og GBK giver et fast økonomisk bidrag til de 
turneringer ungdomsspilleren deltager i. 
 
HUSK at tjekke vores hjemmeside og BadmintonPeople jævnligt for nye  
turneringer. 

Double makker: 
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Man kan spille turneringer i single, double og mixdouble. Det er 
børnene/forældrene, der selv finder en makker til double og mixdouble. I de 
første år spiller man som regel sammen med andre spillere fra GBK, der også 
mangler en makker. Tjek på dit hold, om der er andre der mangler en double 
eller mixdouble makker. 
 
Man kan også tilmelde sig med X-makker og få tildelt en makker fra en anden 
klub. På den måde opstår mange nye venskaber med andre spillere. 
 

Ungdomsklassifikationer: 
Alle spillere i U9 – U19 inddeles i klasserne D, C, B, A, Mester og Elite. 
 
Normalt starter man i D eller C klassen og ved deltagelse i de åbne turneringer 
tjener man point til oprykning til højere klasser. Point tildeles efter regler 
fastsat af DBF. Der gives point efter følgende system: 
 
1 plads giver 4 x programsatte spillerantal/par 
2 plads giver 2 x programsatte spillerantal/par 
3 plads giver 1 x programsatte spillerantal/par 
 
Under 5 deltagere/par gives kun point til nummer 1. 
Fra 5 til og med 11 deltagere/par gives point til nummer 1 og 2. 
 
Der kan læses mere om regler og pointsystem på www.badmintonpeople.dk 
 

Opfordring: 
GBK opfordrer alle uanset niveau til at deltage i så mange turneringer som 
muligt fordi: 
 

• Det er sjovt 
• Du får nye kammerater 
• Du bliver dygtigere til badminton 

 

Forældrenes rolle: 
I forbindelse med træningen lærer børnene, hvorledes man opfører sig på en 
badmintonbane ved holdkampe og ved åbne turneringer.  
 
GBK lægger vægt på ærlighed og fair play.  
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Derfor er det vigtigt for os at sige et par ord om, hvilke forventninger, der 
stilles til forældrene. 
 
Når børnene spiller er det dem selv der dømmer, og man blander sig ikke i 
dette, med mindre man opdager, at ens eget barn konsekvent og bevidst 
dømmer forkert. Man blander sig altså ikke, hvis man mener, at modstanderen 
gør det.  
 
Det er vigtigt, at børnene er bevidste om, at man ikke snyder – heller ikke selv 
om man mener, at modstanderen gør det. 
 
Det er i orden, at man klapper, når børnene spiller en god bold, men ikke når 
modstanderen laver en fejl.  
 
Man må ikke blande sig i pointtællingen eller brokke sig over modstanderens 
kendelser. Man kan dog bede børnene tælle højt for at undgå misforståelser. 
 
Hvis man har spørgsmål til træneren, er man velkommen til at stille disse 
umiddelbart efter at træningen er slut og træneren har tid. 
 

Sociale arrangementer: 
I løbet af sæsonen afholder USU flere sociale arrangementer, som ikke 
nødvendigvis har noget med badminton at gøre.  
 
Det kan f.eks. være bankospil, juleklip, Halloween, sodavandsdiskotek, 
Julehygge eller sommercamp. Disse arrangementer har til formål at ryste børn 
(og forældre) bedre sammen. Eventuelle overskud går selvfølgelig ubeskåret til 
ungdomsarbejdet i GBK. 
 
Hvert forår i maj er der klubmesterskaber efterfulgt af en klubfest, hvor både 
børn og forældre er velkomne til en hyggelig aften med andre forældre og børn 
i klubben. 
 

Kontoret i GBK: 
Kontorets åbningstider kan ses på vores hjemmeside. 


