
Sommerbadminton i en corona tid. 
 

Vi går i denne tid lettere frustrerede og venter på udmelding fra Mette Frederiksen om, hvad der 

kommer til at gælde fra 8/6, hvor fase 3 skulle give mulighed for mere indendørs idræt – herunder 

badminton. 

 

Vi afventer også med længsel afklaring af forsamlingspåbuddet. Det skal selvsagt hæves for at vi 

kan samle 20 børn og en træner i hallen. 

 

Det går langsomt med information og har desværre den betydning, at så længe vi ikke har melding 

fra Mette F, kan vi heller ikke få nogen melding fra kommunen omkring brug af indendørs 

idrætsfaciliteter og så får det også betydning for de specifikke retningslinjer for badminton. 

 

Vi vil så gerne kunne starte fra dag 1 altså 8. juni 

MEN vi har indtil videre udskudt opstart til 11. juni. 

 

Jeg har tidligere udsendt anbefalinger og retningslinjer udgivet af Badminton Danmark. Det er de 

retningslinjer vi har planlagt genåbning ud fra, så hallen kan leve op til kravene her og klubben og 

vi som bestyrelse kan efterleve de retningslinjer. 

 

Det er firkantede regler det medgiver jeg meget gerne – men i hovedtræk betyder det: 

• Rengøring af netstolper og andet fast inventar efter hver træning – her skal bruges 

engangshandsker 

• Kun spillere i hallen udover træner/klubleder. Dvs: 

o Aflevering og afhentning ved yderdør 

o Ingen andre i hallens område 

• Klubben sørger for vagt ved døren ind til hallen, så uvedkommende ikke kan komme ind 

• Ingen med symptomer må spille – skal vagten checke 

• Omklædning hjemmefra 

• Medbring selv drikkevarer – og ikke fødevarer 

• 4 spillere pr bane max. – når 10 personers forbud er ophævet – minimum 20 kvm pr spiller 

• Etablerer forskudt træning – så der er luft mellem hver træning 

• Doublespil med fast makker – eller fra samme husstand 



• Musik anlæg og andet fastinventar betjenes af træner/klubleder 

• Ingen brug af boldmaskine, multifeed rør, eller legeredskaber iøvrigt 

• God afstand mellem tasker og udstyr 

• En bold pr spiller – man server med sin egen og berører efter en duel ikke modspillerens 

bold 

• DB/DGI ligger op til at bolden smides ud efterfølgende – vi forventer at samle boldene pr 

ugedag, så har de hvilet en uge inden de bruges næste gang 

• Ungdom for sig og voksne for sig 

• Ingen frit spil – d.v.s. spil uden træner aktuelt 

• Ikke træning for over 60 år 

 

For indholdet af en træningstime betyder det, at fokus kan være på: 

• Opvarmning – grundtræning 

• Teknik træning uden bold – benarbejdsøvelser især 

• Slagtræningsøvelser – hvor børnene f.eks. øver en serie med lang serv, clear, clear og 

smash 

• Spiltræning – kampe uden fysisk kontakt og med en bold pr spiller 

 

Mange af de klassiske småspilsøvelser – som f.eks. rundt om nettet – må vi indtil videre undlade. 

 

Endelig – SKAL der være en forælder tilstede som vagt i børnenes træningstider. Er der ingen vagt 

aflyses træningen. 

Vagtens opgave er at forhindre andre i at være på hallens område mens der trænes – samt at 

være hygiejneminister efter en nærmere plan. 

Tilmelding til vagt-tjans kommer der information om snarest. 

 

DET ER PRÆMISSERNE FOR SOMMERBADMINTON 2020 

 

Vi har planlagt nedenstående program til og med sommerferien. 

Det vil sige at for en fast pris på 300 kr kan man:  

• som U9 og U11 spiller træne mandag og torsdag kl 1600 – 1650 

• U13 og U15 spillere mandag, tirsdag og torsdag 

• U17 spillere tirsdag og torsdag. 



Talenter indbydes særskilt – de træner 3 gange om ugen 

Boblere (talent-aspiranter) træner sammen onsdag 1700 – 1900 og kan afhængig af aldersgruppe 

træne med de andre dage – f.eks. en U15 bobler må træne med på U15 holdene. 

 

Jeg har fået ønsker fra flere om at være med på bobler holdet – DER ER FLERE PLADSER – så 

kontakt mig på hbk@fysio7650.dk , hvis Jeres barn vil ”Boble”. 

 

Seniorer kan træne torsdage. 

 

Oversigt over træningsprogram: 

Torsdag 1600 – 1650 U11 – U13 

Torsdag 1700 – 1750 U15 – U17 

Torsdag 1800 – 2000 Talent og bobler 

   

   

   

Torsdage 2000 – 2200 Seniortræning 

     

Uge 25   

   

Mandag 1600 – 1650 U11 – U13 

Mandag 1700 – 1750 U13 – U15 

Mandag 1800 – 2000 Talent og bobler 

Tirsdag 1600 – 1650 U13 - U15 

Tirsdag  1700 – 1750 U15 - U17 

Tirsdag 1800 – 2000 Talent 

Onsdag 1700 – 1900 Bobler 

Torsdag 1600 – 1650 U11 – U13 

Torsdag 1700 – 1750 U15 – U17 

Torsdag 1800 – 2000 Talent og bobler 

   

   

   

Torsdage 2000 – 2200 Seniortræning 

   

Uge 26   

   

Mandag 1600 – 1650 U11 – U13 

Mandag 1700 – 1750 U13 – U15 

Mandag 1800 – 2000 Talent og bobler 

Tirsdag 1600 – 1650 U13 - U15 



Tirsdag  1700 – 1750 U15 - U17 

Tirsdag 1800 – 2000 Talent 

Onsdag 1700 – 1900 Bobler 

Torsdag 1600 – 1650 U11 – U13 

Torsdag 1700 – 1750 U15 – U17 

Torsdag 1800 – 2000 Talent og bobler 

   

   

Torsdage 2000 – 2200 Seniortræning 

 

 

Hvad sker der herfra: 

1. når vi har hørt fra myndighederne – kan vi forhåbentlig trykke på startknappen: 

2. der bliver åbnet for tilmelding – informations følger så herom 

3. forældre skal sideløbende melde ind på træningstider de vil være vagt 

4. hvis antal tilmeldte pr. aldersgruppe passer med max 20 pr. hold – kører det på skinner – er 

der mere end 20 på et hold – flytter vi rundt på spillerne så det passer. 

 

 

Hilsen 

 

Torben K. Fihl 

Formand HBK 

   


