Vedrørende fælleshold i U13 mellem Badminton Roskilde og Holbæk Badminton Klub.
Kære spiller i hhv. Badminton Roskilde og Holbæk Badminton Klub,
Da muligheden opstod for at lave et fælleshold snakkede Bjarne Nielsen (træner i Roskilde) sammen med Julie
Prasz (træner i Holbæk) om muligheden for at slå klubberne sammen og dermed lave 1-2 fælleshold for at give
vores unge mennesker en udfordring og måske skabe et meget spændende træningsfælleskab.
Der har været mange gode samtaler på kryds og tværs alle trænere imellem om denne mulighed hvor
forskellige problemstillinger er blevet drøftet. Vi er i fællesskab kommet frem til at vores U13-gruppe skal
udfordres på det rigtige niveau og derfor har vi nu et fælleshold 4+3 spillere.
Vores udgangspunkt var at have 2 fælleshold, men da rækken med 4+2 ikke er blevet til noget pga. for få
tilmeldinger har både BR og HBK besluttet hver især at oprette et 4 spiller hold.

Bevæggrunde for at lave et holdfællesskab:
Badminton Danmark har vedtaget nogle værdier der ligger til grund for det arbejde og de opgaver der løses.
Disse 4 værdier er: GLÆDE, UDVIKLING, OPLEVELSER, FÆLLESSKAB.
For samarbejdet mellem BR og HBK betyder de 4 værdier følgende:





GLÆDE: Det skal være sjovt at gå til badminton og man skal smile til hver træning og kamp
UDVIKLING: Vi skal matches på vores rette niveau til holdkampe, det er sjovest at spille opad
OPLEVELSER: Noget af det sjoveste er klubture, holdkampe, turneringer eller arrangementer i klubben
FÆLLESSKAB: Vi skal skabe nogle træningssamlinger hvor vi kan mødes og træne og skabe et stærkt
fællesskab

Der er nogle konkrete spørgsmål, som er vigtige at få svar på. Dog kan vi ikke sige noget konkret om det, da vi
stadig afventer puljefordelingen og hvordan forbundet har tænkt sig at afvikle kampdagen. Vi vender tilbage
når vi hører mere fra BADSJ.

Hvem er på hold? Hvem udtager hvilke spillere?
Det vil være en vurdering fra primært Bjarne og Lars (træner i HBK) ift. hvilke spillere, der spiller på hvilke hold.
Det er ikke planen, at der på forhånd er fordelt x-antal pladser til den ene eller anden klub.
Der vil være en træningssamling inden første holdrunde, hvor spillerne møder hinanden og bliver set an, så vi
har en fornemmelse af, hvilke spillere der er til de 2 hold. Det kan være, at udfordringskampe bliver brugt af
trænerne, men det er ikke til at sige.
Dette giver et billede af, hvilke spillere der kan bruges på de resterende hold fra hhv. BR og HBK.
De bedste ønsker om en god badmintonsæson.
Bjarne Nielsen – tlf. 4089 1230, Julie Prasz – tlf. 4128 2618 og Lars Rüsz Kaysen – tlf. 2636 1321.

