
Forslag fra Inge Messerschmidt til GF 2013 

Side 1 

 

ad punkt 1) 

Ungdomstræningen 

Laura har nu gået til badminton i 4 sæsoner og er ligesom "gået i stå". Der 
mangler noget udfordring. Onsdagstræningen er super, men de 2 
fællestræninger kunne godt strammes op. Jeg har selv overværet nogle 
træninger her på det sidste, hvor hun har beklaget sig og givet udtryk for, 
at det er kedeligt. Og jeg må sige, jeg blev meget skuffet over hvad jeg 
så. De unge trænere virker ikke ambitiøse på spillernes vegne. Det er et 
fritidsjob, som de kan tjene lidt penge ved, og ellers intet. Jeg noterede 
ned, hvad jeg oplevede. 

1) Kommer trænerne ikke på supplerende kurser? 

2) Hvorfor er det unge mennesker og ikke voksne, der er trænere? 

3) Hvor tit kommer ungdomsformanden ned og ser, hvad der foregår? 

4) Hvorfor er hjælpetrænerne ikke "klædt på"  til at overtage træningen, 

hvis træneren er fraværende? 

5) Hvorfor kommer træneren ofte op til ½ time efter træningen er 

startet? 
 

  



Forslag fra Inge Messerschmidt til GF 2013 

Side 2 

 

ad punkt 2) 

Arrangementer i årets løb for bl.a. ungdommen 

Hvorfor er der ikke arrangementer i årets løb for ungdommen? 

Det kunne måske give mange af de spillere, der "kun" går til træning, lyst 
til at spille med i de åbne turneringer. Vise FBK92 udadtil. 

1) Starte-op-weekend med spillere, trænere og hjælpetrænere, hvor alle 

lærer hinanden at kende. 

2) Familieturnering - jeg har kontaktet Flemming, da jeg gerne vil 

arrangere en sådan til efteråret 

3) FBK92 arrangerer en åben turnering 

4) Afslutningsarrangement hvor der uddeles "fidus", "flids" og "hvem har 

gjort det godt i år/gjort sig specielt bemærket". 

5) Sommertræning i sommerferien 
 

  



Forslag fra Inge Messerschmidt til GF 2013 

Side 3 

 

ad punkt 3) 

Klubmesterskaber - hvordan gør vi opmærksom på det, så 
folk tilmelder sig 

38 tilmeldte ungdomsspillere fra U9 til U19 er ikke godt nok 

1) Stå i bladet. 

2) Opslag på opslagstavlen i hallen - på stort farvet karton så man kan se 

det 

3) Træneren kunne spørge til træning hvem der skal med og modtage 

tilmeldinger, og gerne ved flere træninger op til 

4) Hvis folk begyndte at bruge hejmmmesiden og det blev slået stort op 

her ville mange se det 

5) Hvis mailinglisten (se nedenfor) blev til noget, kunne der sendes mail 

ud om det til forældrene. (Ja, det er nok at være barnepige, men det må 

så være det, for at få flere ud af busken) 

6) Slå stort op på facebook siden. Hvis den bliver ajourført, vil mange se 

den hver dag, da alle bruger facebook. 

 
  



Forslag fra Inge Messerschmidt til GF 2013 

Side 4 

 

ad punkt 4) 

Mailingliste i forbindelse med tilmelding til de åbne 
turneringer/begynderturneringer 

Jeg har talt med mange forældre, der ikke kan finde ud af det og derfor 
kommer ungerne ikke ud at spille. Jeg vil gerne stå for en mailingliste. 
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Side 5 

 

ad punkt 5) 

Pressen 

Hvordan gør vi, så hver gang en FBK92 spiller gør det godt, at det 
kommer i avisen. Det motiverer også de unge til at yde lidt mere, hvis de 
ser sig selv i avisen. Der er rigtig meget svømning, fodbold mv. Men 
meget lidt badminton, og det er synd. 
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Side 6 

 

 ad punkt 6) 

Hjemmesiden 

Gøre hjemmesiden mere brugervenlig og spændende. 

Man skal lede meget for at finde det, man søger. 

Forslag: 

køb/salg/bytte side. Der er sikkert nogle der har en ketcher, 
badmintontaske, sko eller andet de skal af med. 

Ajourføre siden med holdkampe. Hvorfor er det kun et eneste hold der 
står under punktet? 

Ajourføre punktet "generalforsamling". Der står kun et flere år gammelt 
referat. 

Ranglisten skal ajourføres i løbet af nogle dage og ikke flere uger efter. 

  

Der er også enFBK92 profil på Facebook, opdagede jeg tilfældigt. 

Hvorfor bliver den ikke brugt hver gang, der er nogle spillere, der har 
gjort det godt, kvalificeret sig til stævner/mesterskaber, sæt billeder på 
mv. Det viser klubben udadtil. 

  

 

 


