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 mere aktiv og ydende på flere parametre.
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 motionist, ungdomsplan og seniorplan på tværs
af niveau. Det alt overskyggende er, at det skal være hyggeligt/sjovt at spille badminton i vores forening.
”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 2016/18 - Stigning i ungdomsspiller antallet – Repræsenteret i Mesterrækken af spillere i årgangene
U13-U17 -Bygge videre på at rekruttere frivillige – Der arbejdes videre på at det skal være sjovt og attraktivt
at indgå i gruppen af frivillige omkring Svenstrup Badmintonklub.
3. Sæson 2018-21
- Bred og stor ungdomsafdeling.
- 5 mesterrækkespillere, repræsenteret i eliterækken.
- Social og velfungerende klub, med højt aktivitetsniveau på tværs af årgange/niveau.
- Seniorhold i min. DK-serien, samt min. Et til to indslusningshold under DK-serien.
4. Sæson 2021-25
- Ligge i toppen, ift. Diverse andre nordjyske klubber af niveau, medlemstal og aktivitetsniveau i
ungdomsafdelingen.

