GRINDSTED BADMINTONKLUB.
7200 GRINDSTED
____________________________________________________________________________
Miniton:
Træningstilbud til de yngste spillere, typisk mellem 5 og 8 år. Badminton læres helt fra bunden, og forældre skal
deltage primært for at kaste bolde, hvorved børnene får mange boldberøringer.
En af klubbens trænere viser og vejleder i øvelser der skal lære børnene greb, slag og benarbejde. Der spilles som
udgangspunkt ikke kampe, hvor fokus alt for ofte rettes mod det at få bolden over og vinde og i mindre omfang mod
at lære og udvikle sig som spiller.
Minton er sjovt og lærerigt. Mange af klubbens bedste spillere er som små startet som Miniton spillere.
Hold 1 piger:
Pige begyndere, spillere som for første gang prøver kræfter med sporten, og har sandsynligvis ikke spillet Miniton.
Spillerne er typisk mellem 9 og 13 år.
Hold 1 drenge:
Drenge begyndere, spillere som for første gang prøver kræfter med sporten, og har sandsynligvis ikke spillet Miniton.
Spillerne er typisk mellem 9 og 13 år.
Hold 2 piger:
Piger som har spillet 1-2 år, men som har større fokus på det sociale aspekt især med andre piger.
Øvede 1:
Spillere som har spillet 1-2 år på Miniton. Spillerne har udviklet sig planmæssigt og er mere eller mindre konkurrence
mindet.
Øvede 2:
Spillere som har spillet badminton 2-4 år. Spillerne har udviklet sig planmæssigt og er konkurrence mindet.
De bedste spillere fra holdet, kan muligvis få chancen på talentholdet.
Øvede 3:
Spillere som har spillet 2-10 år. Spillerne er kun socialt orienteret, for spillere som primært kommer for hyggens
skyld. Træningen består mest af småspil.
Minitalent:
Formålet er talentudvikling. Derfor er det primære ikke at få spillet kampe, hvor fokus ofte rettes mod det at få
bolden over og vinde og i mindre omfang at lære og udvikle sig som spiller.
Minitalent er ofte en fortsættelse af Miniton og tilpasset aldersgruppen 9-12 år.
Klubbens trænere viser og vejleder i øvelser der skal lære børnene greb, slag og benarbejde.
Minitalent træner minimum 2 (og gerne 3 gange) om ugen, og det forventes at du vil deltage i stævner og
holdkampe. Klubben forslår min. 3-5 stævner årligt.

Talent:
Klubbens bedste spillere der træner minimum 2, og ofte 3 gange om ugen. Niveau ligger typisk på B og derover.
Spillerne er forpligtet til at møde op til træningen og deltage i stævner og holdturnering.
Vi forventer engagerede spillere som deltager i klubbens engagementer. Spillerne har valgt badminton som deres
primære sportsgren, og har et stort ønske om at udvikle sig gennem træning, individuelle stævner og holdkampe.

