
  

 
Badminton Danmark · Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby  
CVR: 1369 3315 · Bank: 2217 8390133333 · T: +45 7060 5076 · M: info@badminton.dk · W: badminton.dk   

Badmintons Aldersrelaterede TræningsKoncept  

Bogens indhold kapitel for kapitel 

 

Hvad indeholder BATK-konceptet? Det kan du få et hurtigt overblik over ved at læse nedenstående korte intro-
duktion til indholdet i bogen kapitel for kapitel. 

 

Kap. 1: Intro 

Formålet med BATK er at skabe de optimale vilkår for alle ungdomsspillere – på alle niveauer og ikke kun for 
eliten – og samtidig skabe det bedste afsæt for ungdoms- og seniorelitearbejdet. 

Hele grundlaget for BATK er at arbejde langsigtet, da kortsigtede løsninger eller at gå efter hurtige resultater 
kan have markante, negative konsekvenser af fysisk, mental og badmintonmæssig karakter. Det er dog vigtigt 
at have for øje, at BATK ikke er tænkt som et komplet instruktionsmateriale eller træningsmanual.  

Gennem hele bogen er der henvisninger til forskellige alderstrin, som spillerne deles op i. Der er fire aldersgrup-
per: 1) ”BadmINTRO” (5-8 år, -U9), 2) ”Før pubertet” (9-12 år, U11-U13), 3) 

”Pubertet” (13-15 år, U15) og 4) ”Efter pubertet” (15-18 år, U17-U19). Det skal dog pointeres, at denne opdeling 
er gjort af praktiske grunde, for da det er meget forskelligt, hvornår det enkelte barn går i puberteten, er det vig-
tigt at fastslå, at BATK anbefalingerne knytter sig til børnenes fysiske/mentale udviklingstrin, ikke til alder eller 
aldersgrupper. 

 

Kap. 2: Teknisk træning 

Gode tekniske færdigheder er den helt grundlæggende forudsætning for at blive en rigtig god badmintonspiller. 
Samtidig er teknikken også grundlaget for de taktiske og fysiske muligheder, da teknik og slagrepertoire er af-
gørende for spillerens taktiske muligheder, effektiv udnyttelse af de fysiske resurser, evne til at fastholde en 
sikker boldkontrol i psykisk pressede situationer, evne til at spille i højt tempo osv. 

I kapitlet præsenteres anbefalinger til fælles grundprincipper for slagteknik og benarbejdsteknik. Danskerne er 
traditionelt meget dygtige slagteknisk, mens det halter lidt med benarbejdsteknikken. Derfor er der fokus på 
både slag- og benarbejdsteknik og ikke mindst, hvad er skal trænes hvornår i forhold til alder og motorisk ud-
vikling. Et eksempel på dette er teknikspiralen, som illustrerer grundprincipperne i BATK tekniktræning. 

 

Kap. 3: Fysisk træning 

"Fysisk træning skal støtte badminton aktiviteterne, dvs. at man kan udføre de rigtige ting på banen hurtigt nok 
og længe nok samt at spillerne kan holde til at træne og konkurrere. At forebygge skader har meget høj priori-
tet! Fysisk træning er ikke et mål i sig selv – det er jo hverken en atletik- eller vægtløfterklub, spillerne har meldt 
sig ind i – men der er et stort behov for at inddrage fysisk træning som en naturlig del af spillernes udvikling i 
alle aldersgrupper." 

Sådan indleder DBF’s Talentudviklingschef, Bo Ømosegaard, kapitlet om fysisk træning. 
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Fysisk træning er nødvendigt for at skabe gode badmintonspillere. En god fysik giver nemlig et nødvendigt og 
solidt fundament for de tekniske færdigheder. 

Kun ganske få spillere og trænere i Danmark har erfaring med langsigtet og målrettet styrketræning, men det 
bør være et indsatsområde så tidligt som overhovedet muligt en badmintonspillers karriere. Men det skal være 
fysisk træning, der er forsvarlig og 100 % tilpasset alderstrinnet.  

Kapitlet kommer med konkrete beskrivelser af og anbefalinger til, hvilken type fysisk træning, der skal trænes 
på hvilket alderstrin og så fremdeles. 

 

Kap. 4: Taktisk træning  

Taktisk træning er et vigtigt satsningsområde for BATK og den fremtidige udvikling af ”kloge og smarte bad-
mintonspillere”. Det handler derfor om at komme i situationer, hvor man kan øve sig i at samle erfaringer og 
foretage valg – som et skakspil. 

”Taktik handler om at vurdere hver enkelt spilsituation efter boldens placering, spillerens egen placering, fart og 
balance samt modstanderens situation. Og på det grundlag træffe en beslutning om en bestemt handling, der 
kan medføre succes i konkurrencen – og endelig at udføre den.” 

Sådan definerer DBF’s Sportschef, Finn Trærup-Hansen taktik, hvilket stemmer godt overens med de indle-
dende sætninger i dette kapitel. 

BATK skitserer på hvad niveau, der kan trænes taktisk indenfor de opstillede aldersgrupper præsenteret i kapi-
tel 1, og kommer med anbefalinger til hvordan man kan træne taktisk via metodik, pædagogik og praktik samt 
opstillede tommelfingerregler, der gør sig gældende for hver kategori; herresingle, damesingle, herredouble, 
damedouble og mixeddouble. 

 

Kap. 5: Mental træning 

”Uden den rette indstilling og mentale styrke er det ikke muligt at levere de 10 års målrettet arbejde og de 
10.000 træningstimer, man siger, det kræver i dag at nå internationalt topniveau i en idrætsgren.” 

Så kontant kan det siges – mental styrke og træning af denne er meget vigtig for den fremtidige udvikling og 
præstationerne på banen. Målet med mental træning er derfor at opbygge en stabil og selvbevidst spiller, der 
er i stand til at levere sit optimale til træning og til kamp dag efter dag. En spiller, der kender sin krop og sin 
psyke ekstremt godt, vil være i stand til at gøre det rigtige og træffe de rigtige beslutninger på de rigtige tids-
punkter. 

I kapitlet finder man konkrete skemaer, som træneren kan bruge til at analysere sin spiller ud fra forskellige 
mentale parametre, men også skemaer hvor spilleren kan analysere sig selv. 

Derudover er der også anbefalinger til, hvordan man kan mental træne i de forskellige aldersgrupper. 

 

Kap. 6: Organisering og planlægning af træning og konkurrencer 

For at få internationalt topniveau som badmintonspiller er det nødvendigt: 

• at træne mange timer om ugen gennem mange år 
• at træningen har høj kvalitet 
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• at træningen planlægges, så spillerne på uge- og sæsonbasis får trænet de rigtige ting og i den rette 
indbyrdes fordeling 

• at træningen planlægges, så den matcher spillernes fysiske, motoriske og mentale udvikling 

 

Det er en større kabale, der skal gå op, hvis man vil have succes på badmintonbanerne. 

Derfor giver BATK konkrete anbefalinger til – indenfor de enkelte aldersgrupper – fordelingen mellem badmin-
tontræning og anden aktivitet, fordelingen af forskellige typer af badmintontræning, de individuelle fokusområ-
der, praktiske forhold under træningen og sæsonplanlægning (konkurrencedeltagelse vs. træning). 

Slutteligt i kapitlet finder man gode råd til den svære overgang fra ungdomsspiller til senior.  

En overgang, der kræver rigtig meget forberedelse, støtte fra klub, trænere, forældre mv. og ikke mindst stor 
mental styrke fra den enkelte spiller, der skal være forberedt på at tage det lange, seje træk. 

 

 

Kap. 7: Træningsmiljø 

Det er meget vigtigt at skabe et træningsmiljø, som giver de allerbedste rammer for børnene at spille badmin-
ton i. Et miljø, der bedst muligt stimulerer hver enkelt spiller personlige udvikling og gør spillerne til glade, an-
svarsfulde og selvbevidste spillere. Badminton skal bære et attraktivt tilbud, der er fuldt på højde med de aller-
bedste fritidstilbud til de unge. 

Udgangspunktet for BATKs anbefalinger på dette område er en grundlæggende tro på, at et sundt og godt 
miljø er fyldt med kærlighed! Masser af menneskelig kontakt, interesse, humor, kommunikation, samarbejde 
og forståelse. Anbefalingerne i dette kapitel skal derfor heller ikke ses som konkrete retningslinjer, men som et 
oplæg til inspiration og eftertanke. Det vigtige er, at hver enkelt klub og træner finder netop deres værdier, der 
passer til deres historik, stil, personlighed mm. 

At skabe et attraktivt træningsmiljø handler om at finde ud af, hvad der motiverer den enkelte, at lave sociale 
tiltag, sørge for at skabe et miljø, der tager hensyn til både piger og drenge samt have fokus på øvrige faktorer, 
der kan spille ind på et sådant miljø fx forældre. 

 

Kap. 8: Rådgivning 

I kapitel 8 finder man råd og vejledning indenfor de centrale roller og faktorer, der har indflydelse på børnenes 
udvikling som badmintonspillere. 

Træneren er ofte den person, der gør, om én spiller bliver ved med at spille badminton eller ej, da personen 
agerer som drivkraft og inspirationskilde overfor børnene. Relationerne mellem spiller og træner og forældre 
og træner skal plejes, hvorfor det er vigtigt som træner at have samtale med både barnet selv og ikke mindst 
forældrene. Der skal bruges både formel og uformel samtale, og det gælder om at skabe et gensidigt udgangs-
punkt og samarbejde, der er med til at støtte og stimulere den bedste udvikling for det enkelte barn. 

Af ovenstående kan det også tydes, at forældrene har en afgørende rolle i barnets udvikling – også som bad-
mintonspiller. Men balancen er svær! Der ønskes aktive forældre, der stimulerer, tillægger det positiv værdi og 
bakker op om deres barns badmintonspil, men ikke forældre, der går over grænsen, hvor interesse og støtte 
resulterer i pres på spilleren og indblanding i trænerens dispositioner. 
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Kapitlet indeholder også en anbefaling til lederrollen, der er afgørende for BATKs  implementering i den enkelte 
klub, et kort afsnit om ernæring, der også har en afgørende indflydelse på præstationerne og ikke mindst en 
konkret forældreguide, der samler alle anbefalinger til forældre gennem hele bogen ét sted. 

 

Kap. 9: Slutord 

Bogens sidste sider sammenskriver de grundværdier, som alle de konkrete anbefalinger gennem hele bogen 
bygger på; det skal være sjovt, det skal være udviklende og udfordrende, der stræbes efter det optimale, men 
det lykkes ikke altid 100 %, det ønskes at give børnene selvstændighed, ansvar og forståelse af egen indsats, 
der skal arbejdes meget langsigtet og der søges altid at forklare spillerne hvorfor. 

Med baggrund i disse grundværdier og BATK-anbefalingerne er der masser at tage fat på i talentudviklingsar-
bejdet – god arbejdslyst til os alle! 

 


