Mål og visioner – Svenstrup Badminton
Ungdomsafdelingens formål er at sikre en konstant trivsel for spillere i aldersgruppen 6 – 18 år, samtidig
med en udvikling af deres spillemæssige og sociale egenskaber. Ledelsen og planlægningen af aktiviteter i
ungdom er styret af ungdomsudvalget. Ungdomsspillere overgår til seniorafdelingens regi i den sæson hvor
de bliver U17/U19 spillere. De vil blive indsluset stille og roligt vha. en combi træning med ungdom/senior
spillere. Ungdom har for de kommende sæsoner den målsætning at være i en konstant udvikling. Her
tænkes på medlemstal, niveau og bredde. Der skal være fokus fra trænere, bestyrelse og spillerudvalg på
”det gode træningsmiljø”, som skal omfavne samtlige spillere på tværs af alder og niveau. Vi vil gerne
udvikle vores ungdomsspillere til at kunne indtræde på vores Senior turneringshold på sigt. Dog har vi før
øje, at vi skal varetage alles interesser, såvel motionister til elitespillere. Vi skal være den førende klub at
spille badminton i lokalområdet af Svenstrup. Både på motionist-, ungdoms- og seniorplan på tværs af
niveau. Det alt overskyggende er, at det skal være hyggeligt/sjovt at spille badminton i vores forening.
Tilskrevet i sæson 17/18:
Svenstrup Badminton Klub vil fortsat deltage/oprettet diverse sociale arrangementer og ture for vores
ungdomsspillere. Det kan DMU, træningslejr, fælles spisning, biograf tur m.v. Alt dette for at styrke de
sociale relationer blandt klubbens ungdomsmedlemmer.
Vi ønsker endvidere at fortsætte arbejde med renoveringsprojektet af klubbens hal faciliteter. Pt. er en
renovering af omklædningsrum blevet en realitet. SBK skal fortsat ligge pres på kommune o.l for at
gennemføre yderlige forbedringer.
”Uden et mål kan vi ikke score” citat Ulrik Wilbek

Vi arbejder ud fra en længerevarende plan af 10 år fra og med sæson 15/16

Delmål
1. Sæson 2015/16 - Optimere vores ungdomstræninger ved at slå træninger sammen og tilknytte flere
kompetente trænere. Dette for både at skabe liv i hallen, samt skabe større sociale relation. Sidst men ikke
mindst også for at øge spillernes niveau. -Fastholde en stabil økonomi -Opretholde vores aktivitetsniveau til
glæde for vores ungdomsspillere. -Uddelegere opgaver fra spillerudvalg og bestyrelse, så flere hænder
løfter lidt og gør det mere overkommeligt at være frivillig i Svenstrup Badminton Klub
2. Sæson 2016/19 - Stigning i ungdomsspiller antallet - 4 Mesterrække spillere i årgangene U13-U17/U19 Bygge videre på at rekruttere frivillige, samt fastholde eksisterende.
Være en attraktiv forening for alle der ønsker at dyrke badminton, både på motionsplan, og turneringsplan.
Projekter som ”VoksenFjer” og ”B-træning” søsættes, for at gøre klubben mere attraktiv for voksne
motionister, samt for ungdomsspillere som ønsker et højere træningsniveau.
3. Sæson 2018-21

- Bred og stor ungdomsafdeling, hvor der er træning for alle spillere uanset alder, ambitioner og niveau
- 5 mesterrækkespillere, samt 2 elitespillere.
- Social og velfungerende klub, med højt aktivitetsniveau på tværs af årgange/niveau.
- Et ekstra seniorhold. Det ønskes at SBK vil have et hold repræsenteret i Kredsserien, serie 1, serie 2 og
serie 3. (Senest i år 2019) Målet er at klubben kan indsluse sine egne ungdomsspillere i seniorregi.
4. Sæson 2021-25
- Ligge i toppen, ift. Diverse andre nordjyske klubber af niveau, medlemstal og aktivitetsniveau i
ungdomsafdelingen. Vi skal have et bredt tilbud til samtlige aldre og badmintonmæssige niveauer.
-Det tilstræbes ligeså, at vi er en førende klub ift. den organisatoriske del.

