Fra ungdom til senior badminton
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Skrivelse ang. Spillerskifte fra ungdom til senior
Med følgende skrivelse vil vi fra bestyrelsens side gerne fremlægge klubbens udgangspunkt for spillerskifte fra ungdom
til senior badminton, såfremt det foregår før naturligt skifte fra U17 til U19.
Udgangspunktet er det samme som fra skift mellem de forskellige, at sikre en blød og god skifte hvor spilleren er i
centrum og hvor spilleren er bevidst om hvilken hold der er det primære. Desuden sikres der også en hvis tilknytning
mellem spiller og ungdomsbadminton.

Hvem kan spille seniorbadminton:
Som udgangspunkt kan spillere der ønsker at komme i betragtning til seniorbadminton altid henvende sig til egne
ungdomstrænere, som herefter taget beskeden videre til den ansvarlige i bestyrelse. Alternativ kan spiller eller forældre
også henvende sig direkte til den ansvarlige i bestyrelsen, pt. Chefungdomstræner Rasmus Petersen.
Herefter vil seniortræneren tages med på råd, ligesom spilleres generelle indstilling og indsats i ungdomstræningen
tages med i vurderingen.
Ungdomstrænere må gerne selv foreslå et begynde seniorskift til spillere, men seniortræneren skal ikke kontakte
ungdomsspillere udenom ungdomstrænerne.

Opstart og turneringsdeltagelse som ungdomsspiller på seniortræning:
Såfremt spilleres skønnes klar til seniortræning vil der i første omgang være tale om træning 3-4 gange om måneden, ca.
en gang ugentligt. Derudover forventes spilleren stadig at deltage i ungdomstræning i normalt omfang. Dog skal spiller
og forældre sikre at træningsmængden i perioden ikke bliver for voldsom, inddrag gerne ungdomstræneren heri.
Så længe en spiller i ungdomsklassifikationen har gang på en ungdomstræning, er træner(ne) på denne ungdomstræning
spillerens primære træner(e).
Seniortræneren skal være opmærksom på dette i kontakten med spilleren. Ligesom evt. holdudtagelse på seniorhold
skal koordineres med ungdomstrænere først, og ikke må kollidere med ungdomsholdkampe.
Der forventes derfor stadig deltagelse i ungdomsstævner og i ungdomsholdkampe.

Hvad er seniortræningen
Seniortræningen skal derfor ses som et ekstra tilbud, med træning på højere niveau, højere styrke og med andet fokus.
Seniortræningen har fokus på seniorholdturnering, hvorfor man derfor må forvente flere træningskampe samt flere
træningskampe med ubalanceret niveau, fordi andre spillere/konstellationer prioriteres.
Da seniortræningen er et ekstra tilbud er det naturligvis pålagt et kontingent. Men da tilbuddet er personligt tilrettelagt
fastsættes prisen individuelt af kassereren.

Opfølgning:
Når en ungdomsspillere starter på seniortræningen skal ungdomstræner og seniortræner minimum efter 3-6 måneder
følge op på udviklingen og på spilleren lyst til at spille på ungdoms-/seniorholdet. Både for at vurdere udvikling, men i
særdeleshed også for at modvirke mistrivsel. Herefter kan man på baggrund af spillerens indsats, niveau og alder
vurdere om der skal ske et fuldt skifte til seniorbadminton.

