
Sommerbadminton 2020 plan 
 

Talenter, boblere, seniorhold og voksne motionister 
UGEDAG/-DAGE TIDSPUNKT HVEM TRÆNER 

Mandag 17.00 - 19.00 Talent 1 og 2 Stig 

Onsdag 17.00 – 19.00 Talent 1 og 2 spil ikke træning Mathias VP 

Torsdag 19.00 - 21.00 Talent 2 og Senior Stig 

Fredag 17.00 - 19.00 Talent 1 og Boblere (*) Stig 

    

Tirsdag 19.00 – 21.00 Motionist baneleje  

Onsdag 19.00 – 21.00 Motionist baneleje  

    

Mandag 19.00 – 21.00 Badminton fitness  
- badminton for voksne 

(minimum U30 til U60) 
- uden de store badminton 

forudsætninger 
 

Torben 

 

Øvrige ungdomshold 
UGEDAG/-DAGE TIDSPUNKT HVEM TRÆNER 

Tirsdag/torsdag 16.00 – 17.00 U9, U11 begyndere Benjamin 

Tirsdag/torsdag 17.00 – 18.00 U11, U13 let øvet/øvet Benjamin 

Tirsdag/torsdag 18.00 – 19.00 U15, U17 let øvet/øvet Benjamin 

    

Onsdag/fredag 16.00 – 17.00 U13, U15 let øvet/øvet Mathias VP 

    

    

    

 

Talent 1: U11 og U13  
(skal være nuværende talent 1 spillere – ellers skal inviteres – Kontakt Torben Fihl mail: hbk@fysio7650.dk, 

hvis du vil høre om dit barn kan deltage) 

 

Talent 2: U15 og U17  
(skal være nuværende talent 2 spillere – ellers skal inviteres – Kontakt Torben Fihl mail: hbk@fysio7650.dk, 

hvis du vil høre om dit barn kan deltage) 

 

mailto:hbk@fysio7650.dk
mailto:hbk@fysio7650.dk


Boblere: (try out for mulige talentspillere) U11 – U17 
Mulighed for dem der gerne vil udvikle deres spil mere, dig der måske gerne deltager i stævner. Kontakt 

Torben Fihl for mulighed for dit barn) 

 

Alternative sommertræningsformer: 
Vi arbejder på mulighed for andre træningstilbud som supplement eller i stedet for almindelig træninger – 

især for talent og boblere. 

Det kan være spinning, romaskine, cross fit – mere følger herom 

 

Badminton fitness  
er som skrevet for forældre-generationen uden nødvendigvis spil erfaring. 

Det vil forløbe over 8 mandage med følgende indhold: 

 spil, fysisk træning med fokus på både kondition og styrke. 

Vi laver: 

 Opvarmning og udstrækning 

 Konditions- og styrketræning 

 Tekniktræning og tilvænningsøvelse til badminton 

 Spiller kampe og prøver forskellige småspil 

 Slutter af på bane 6 

 

 

 

 


