
TST Badminton er en væsentlig sport i foreningen, 
og det skyldes et godt træningsmiljø med engage
rede spillere og trænere, et fokus på den enkelte 
spillers udvikling samt et stærkt socialt sammen
hold. Der er en uundværlig frivillig indsats fra 
forældre, trænere og spillere i og omkring  
badmintonklubben for at få klubben til at fungere.
For at TST badminton kan eksi stere som forening, 
forventer vi at medlemmerne og forældrene engag
erer sig direkte i dagligdagen. Vi er i modsætning 
til motionscentre mm. baseret på frivilligt arbejde, 
som det er vigtigt alle støtter op om.
 
VÆRDIER: 
TST Badminton vil være den foretrukne sport og 
klub for beboerne i lokalområdet og omegn, uanset 
medlemmernes sportslige ambitioner. 
I TST Badminton er der plads til både ungdomsspill
ere, der vil udvikle sig, til seniorspillere, der både 
hyggespiller og/eller deltager i turneringer, og til 
motionisterne, hvor hyggen og det sociale vægter 
tungest. Det er vigtigt, at man i TST kan starte som 
helt ung ungdomsspiller eller midt i den bedste 
alder og være med, indtil fysikken ikke længere kan 
klare badminton.

I TST Badminton er vi:
•  gode til at skabe, udvikle og fastholde motivere

de badmintonspillere i alle aldre og niveauer 
•  sociale  vi vægter kammeratskabet, sammenhol

det og at være gode til at integrere nye medlem
mer højt

•  enige om, at det skal være sjovt at spille badmin
ton, uanset evner og ambitionsniveau så legen og 
glæden ved spillet prioriteres højt 

•  bevidste om fairplay og at alle parter er lige
værdige. Vi har viljen til at vinde, vi har »TST 
kampånd«, både til træning, til stævner og turn
eringer, men den sportslige ånd går altid forrest

•  en klub med mange ledere og hjælpere, der hver 
yder en frivillig indsats, og hvor mange spillere og 
forældre er en aktiv og engageret del af klubbens 
fællesskab

•  gode til at igangsætte mange aktiviteter, som 
er afhængige af medlemmernes eller deres 
forældres opbakning og indsats

I TST Badminton arbejder vi målrettet for at skabe 
en velfungerende klub, og vi udarbejder målsæt
ninger og handlings planer i overensstemmelse med 
klubbens værdigrundlag.

LEDELSEN: 
Hvert år afholdes der generalforsamling i TST Bad
minton og her vælges 34 bestyrelsesmedlem og 12 
suppleanter. Alle medlemmer eller deres forældre 
kan stille op til valget og blive valgt. Hermed sikrer 
du, at dine ideer kan føres ud i livet. Arbejdet er 
sjovt, spændende og nødvendigt for at fastholde 
aktivitetsniveauet samt udvikle klubben.
De enkelte hovedområder (Ungdom, Senior og  
Motion) har også dedikerede udvalg, som koor
dinerer og sikrer deres områdes aktiviteter.
Deltagelse i Ungdomsudvalget (UU) er meget vig
tigt, da vores yngste spillere er afhængige af deres 
forældres arrangement i klubben og aktiviteterne, 
der laves for dem. Ungdomsudvalget organiserer 
stævner, klubtur, holdledere, klubtøj og trænere 
samt meget mere.
Du opfordres til at deltage i generalforsamlin
gen og hvis du er forældre, så også når der er 
forældremøde i ungdomsudvalget ved sæsonens 
begyndelse.

TRÆNING:
Træningen foregår hovedsageligt i de to haller i 
TST Aktiv Center, men for at imødekomme det store 
antal spillere, er der også hold, der træner i hallen 
ved Langkær Gymnasium. 
I TST Aktiv Center er caféen åben i forbindelse med 
både træning og stævner. 
TST Badminton er en breddeklub med spillere i alle 
aldersgrupper og på alle niveauer, lige fra begyn
dere til turneringsspillere. I TST Badminton er der 
derfor fokus på tre forskellige grupper: ungdom, 
senior og motionist.
Jævnligt sker det, at nogle af TST Badmintons 
medlemmer har talent og ambitioner til at drive 
badmintonsporten videre og her supporterer TST 
Badminton med at rykke spillerne til eliteklubberne 
i omegnen af Tilst.
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TST Badminton har cirka 400 medlemmer, der er 
fordelt således: 
•  Ungdomsafdelingen har cirka 150 spillere fordelt 

på seks hold fra U9U17 plus et hold miniton for 
børn mellem fire og otte år.

•  Seniorafdelingen består af cirka 20 turneringss
pillere og et seniormotionist hold

•  Motionsafdelingen består af cirka 125 spillere 
fordelt på fem aftenhold og 75 spillere fordelt på 
tre formiddagshold.

UNGDOM:
Spillerne spænder fra 4 til 19 år, hvoraf hovedpar
ten kommer fra lokalområdet. De fleste cykler selv 
til og fra træning, men forældre er velkomne til at 
tage med og overvære træningen. På miniton er 
det et krav, at forældrene deltager aktivt.
Ungdomsspillerne fra U9 til U17 er fordelt på fem 
forskellige hold, som er niveau og aldersinddelt. 
Veluddannede trænere – en stor del ”af egen avl”  
står for træningen. Ungdomsspillerne får tilbud om 
at deltage i holdturneringer, som sættes af Ung
domsudvalget. Ungdomspillerne tilbydes ligeledes 
sociale klubtilbud som natminton, en årlig klubtur 
til stævne i Bov samt sommerskole i sommerferien. 
Ønsker ungdomsspilleren at deltage i individuelle 
stævner er det den enkelte forældres ansvar for 
tilmelding deltagelse i stævnet.
Trænere og forældre er med til at skabe en rød tråd 
fra man starter i klubben, og der er fokus på gode 
overgangene mellem de enkelte ungdomshold.
Omkring 16års alderen bliver ungdomsspillerne 
sluset over på seniorholdet.

SENIOR:
Seniortruppens spillerne spænder fra 16 til 40 år, 
hvor størstedelen af tilgangen kommer fra egen 
ungdomsafdeling. 
Seniortruppen er delt i to niveauer – et hold som 
ønsker at spille turneringskampe og et hold som 
alene ønsker, at spille badminton for hyggens skyld 
med andre alderssvarende medlemmer.
På seniorholdet, som spiller turneringsspil, er der 
fokus på, at alle spillere fortsat kan udvikle sig efter 
ungdomsårene slutter. 
Træningen er tilrettelagt med både tekniktræning, 
slagøvelser og kamprunder. Truppens niveau 
spænder bredt, og en del medlemmerne spiller 
holdturnering i serie 2/3, 3/4 og 4/5.
Seniorholdet har et seniorudvalg, der udtager spil

lere til turneringsholdene og sørger for, at alle får 
mulighed for at spille kamp.
Seniorholdets medlemmer som hyggespiller er  
gamle ungdomsspillere, som ønsker at holde  
motionen ved lige, men har ikke ambitioner om at 
spille holdturnering. Her kan nybegyndere i denne 
aldersgruppe også deltage. Træningen er tilrette
lagt alene med kamprunder. Det hele foregår i en 
afslappet atmosfære, hvor der lægges vægt på at 
grine og have det sjovt.
Det er også seniorholdet, der står for at arrangere 
og afvikle sommerskolen for ungdomsspillerne.

MOTIONIST:
Motionistmedlemmerne er fordelt på otte grupper. 
Der er både hold i dagtimerne og i aften timerne. 
Det store antal grupper betyder, at der er en 
gruppe for stort set alle, uanset om man er ung, 
ældre, meget øvet, lidt øvet, eller helt nybegynder. 
Hver motionistgruppe har en holdleder, der fordel
er spillerne i forskellige kampe, sådan at der altid er 
nye udfordringer. 
En del af motionisterne deltager i DGI’s motionist
turneringer og stævner.

TRÆNERNE:
I TST Badminton varetages ungdomstræningen af 
uddannede trænere samt en flok hjælpetrænere, 
der er trænernes forlængede arm. De fleste af  
ungdomstrænerne er af ”egen avl” og spiller i dag 
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på seniorholdet. At trænerne kommer fra egne 
rækker giver dem en forståelse for klubben og er 
med til at skabe et sammenhold på tværs af afde
lingerne.

Alle vores trænerne har gennemgået træneruddan
nelse hos DGI, og klubben uddanner løbende nye 
trænere, både basistrænere og talenttrænere.
Trænerne instruerer i slag, teknik og teori og de til
rettelægger træning med  øvelser og kamprunder. 
Trænerne har øje for både den enkelte spillers  
ta lentudvikling, men også spilleglæden og at spil
leren fungerer socialt.

Hjælpetrænerne er dygtige ungdomsspillere, der 
er udpeget af trænerne. En del af hjælpetrænerne 
bruger det som springbræt til senere træneruddan
nelse. 
Trænerne vælges i høj grad efter deres evne til at 
skabe sociale relationer og et hyggeligt trænings
miljø, ligesom deres egne tekniske kompetencer er 
vigtige for forsat at kunne udvikle medlemmerne 
i TST Badminton. Men vi går aldrig på kompromis 
med, at det skal være sjovt at komme til træning 
for alle.

BAK OP OM KLUBBEN
Det forpligtiger at være medlem af TST Badminton 
 vi kan ikke eksistere uden opbakning fra spillere 
og forældre.
Vi forventer derfor, at spillerne møder op til tiden  
og med en lyst til at udvikle sig og bidrage til 
træningen. Vi forventer også, at det er naturligt 
at være en god kammerat, ligesom det også er en 
selvfølge at lytte til og respektere trænernes beslut
ninger. 
Når spillerne repræsenterer klubben, forventer vi, 
at det er med en ansvarlig adfærd i alle situationer.
Vi forventer også, at forældrene bakker op om 
klubben og dens initiativer. Det er blandt andet 
forældre, der hjælper til som holdledere, når ung
domsspillerne tager til holdturnering. Det er også 
nødvendigt, at forældre bakker op om eksempelvis 
salg af lodsedler og andet, der kan hjælpe med at 
rejse penge til klubben. Kun på den måde kan vi 
blandt andet holde kontingentet nede.
Som forælder er det også vigtigt at bakke op om 

trænerne og deres beslutninger, og vi forventer, 
at forældrene går forrest og bidrager til den gode 
stemning og det sociale sammenhold. Både til 
træning hjemme, men også til stævner på udebane.
Derudover er TST Badminton afhængig af frivillige 
kræfter. Kontakt bestyrelsen, hvis du vil give en 
hånd med.

KLUBARRANGEMENTER:
I løbet af sæsonen arrangerer TST Badminton 
forskellige aktiviteter for både ungdomsspilere, 
seniorer og motionister. Det kan være ungdoms 
og motioniststævner, klubmesterskab, julesjov/
turnering, spis og spil, Natminton, udendørsspil, 
opstartsdag, brætspil, sommerskolebadminton, fest 
og ikke mindst den årlige traditionsrige klubtur for 
ungdomsspillere til Bov. 
For at tilrettelægge og gennemfører alle disse 
aktiviteter kræver det, at både spillere og forældre 
engagerer sig i klubben.

KLUBTØJ:
Hvert andet år skifter TST Badminton klubdragt. 
En gang årligt vil der være mulighed for at se og 
prøve tøjet, som købes gennem en af klubbens 
samarbejds partnere. 

ØKONOMI:
I TST Badminton er det et mål, at holde kontingen
tet på et niveau, hvor alle kan være med. Det er en 
udfordring, da udgifter til halleje, trænerlønninger 
og ikke mindst fjerbolde er store.
Indtægterne kommer fra kontingentbetaling, 
kommunalt aktivitetstilskud, stævner, sponsorer og 
ikke mindst de indtægtsgivende initiativer så som 
salg af lodsedler, sommerskole samt frivillige til 
arrangementer. Vi har generelt en sund økonomi, 
som løber rundt og hverken generer overskud eller 
underskud. Klubben har fokus på at balancere 
udgifter og indtægter i de enkelte områder samt at 
rejse penge gennem forskellige initiativer.

Endnu engang velkommen i klubben/foreningen
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