
 

Velkommen som ungdomsspiller i Gentofte Badminton Klub. 

Vi har samlet lidt information omkring træningsplanen, holdkampe, turneringer og sociale 

arrangementer for ungdomsafdelingen.  

Træningsplanen: Træningsplanen kan ses på www.gbk.dk under USU/Træning. Vi tilstræber at 

indplacere alle spillerne, så holdene bliver så homogene som muligt mht. alder og niveau. Spillerne 

indplaceres i samarbejde mellem trænerne og USU. Træningsplanen opdateres løbende.  

Årgangsansvarlige trænere er: Martin Kjellerup: U9/11, Joshua Eipe: U13/15 og Frank Larsen: 

U17/19, samt cheftræner.  

Der er ingen træning i skolernes ferier. Info om yderligere aflysninger vil blive lagt på 

ungdomsafdelingens facebookside, samt kunne ses på www.gbk.dk (kalender). 

Holdkampe:  Klubben tilmelder hver sæson hold i forskellige aldersgrupper og niveauer. Ved 

sæsonstart vil der blive sendt mails ud med bruttotrupper til de forskellige hold. I den forbindelse 

skal der også bruges en holdleder (en frivillig forælder) til hvert hold. Opgaven består i at 

koordinere hvilke spillere der skal spille og sørge for at de møder op til holdkampen, samt 

indberette kampresultatet bagefter. USU har lavet en vejledning til holdledertjansen, som kan ses 

på www.gbk.dk under USU/Holdturnering. Henvend dig til usu@gbk.dk, hvis du ønsker at hjælpe. 

Ved manglende holdleder kan klubben være nødsaget til at trække holdet. 

Hvis du ønsker at spille holdkampe, så kontakt træneren. Klubben kan dog ikke garantere at vi har 

et hold der matcher netop din alder og niveau. Oversigt over de forskellige hold findes på 

www.gbk.dk under USU/holdturnering. 

Når sæsonen er ved at være slut, modtager alle spillere en mail, hvor de skal svare på om de ønsker 

at spille holdkampe den kommende sæson. Klubben skal tilmelde hold til holdturneringen inden 

sæsonen starter. For at få tilmeldt de rigtige hold, er det vigtigt at alle svarer – også selvom du ikke 

ønsker at spille holdkampe. 

Turneringer: Det er muligt for alle at stille op i turneringer, da de udbydes i alle aldersgrupper, samt 

for alle niveauer. Tilmelding sker via www.badmintonpeople.dk og administreres af den enkelte 

spiller – ikke af klubben. Det er en god idé at snakke med trænerne før man tilmelder sig, for at 

være sikker på at man får den bedste oplevelse. Et godt sted at starte er til begynderturneringer, 

hvor der spilles på tid og der er hjælp til reglerne. Der udbydes turneringer stort set hver weekend i 

forskellige klubber. Klubben vil prøve at vælge nogle turneringer ud løbende, hvor vi håber at kunne 

samle mange spillere, da det er hyggeligere at tage ud flere sammen – se på www.gbk.dk under 

USU/Turneringer. 

Check USU´s opslagstavle i klubben for info om turneringer. 

www.badmintonpeople.dk: Alle badmintonspillere skal oprettes med en spillerprofil på 

www.badmintonpeople.dk, for at kunne spille holdkampe og turneringer. Al information om 
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turneringer og holdkampe kan findes her. Vejledning til hvordan man opretter sig og bruger siden, 

kan ses på vores hjemmeside, www.gbk.dk under USU/Turneringer. Har man spørgsmål er man 

velkommen til at kontakte kontoret. 

Link til at oprette ny bruger: 

http://badminton.freshdesk.com/support/solutions/articles/22000025550-opret-ny-bruger 

Link til tilmelding til turnering: 

http://badminton.freshdesk.com/support/solutions/articles/22000212871-tilmeld-dit-barn-til-

turnering 

 

GBK´s UngdomsSpillerUdvalg (USU) består af frivillige forældre til ungdomsspillere i GBK. Vi arbejder 

hele tiden for at skabe et hyggeligt miljø, samt de bedste træningsforhold for ungdomsspillerne i 

GBK.  

Samtidig afholder vi flere større USU-arrangementer, bl.a. bowling, natminton, julehygge med 

eliten, banko og Smash It. Information om disse arrangementer vil både kunne ses på facebook, 

www.gbk.dk under USU/Årshjul, opslag i klubben, uddelte sedler til træning, samt mails.  

Vi har brug for hjælp for at kunne afholde disse arrangementer – skriv dig på sedlen der hedder 

”Forældreopgaver til USU-arrangementer” – den hænger på USU´s tavle, samt kan ses på 

hjemmesiden under USU/Årshjul. Arbejdsopgaverne er veldefinerede og der vil altid være en 

tovholder fra USU. 

Information: 

Facebook: Informationer der vedrører ungdomsafdelingen, udsendes på klubbens lukkede facebook 

gruppe ”GBK-ungdomsafdeling”. Find siden på Facebook og ansøg om medlemskab. Derudover kan 

alle lægge historier op fra weekendens turneringer og holdkampe, koordinere hvilke turneringer 

man skal tage til, finde makkere osv.  

Opslagstavle: USU´s opslagstavle findes til venstre for hovedindgangen.  

Hjemmeside: www.gbk.dk. Her ligger mange vigtige informationer. Her vil man kunne se de 

forskellige ungdomshold, USU-arrangementer, træningsplan, samt kalender for aktiviteter i hallen. 

Aflysninger vil også fremgå af kalenderen. 

Velkomstfolder: Findes på kontoret 

 

Mvh 

UngdomsSpillerUdvalget 
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