
Miniton 

Spørgsmål Svar 
Hvilket udstyr skal mit barn have med? 
 

Kommer man for at prøve om badminton er 
noget man vil gå til, så har vi låneketchere til 
prøveperioden, fremadrettet skal man selv 
have en ketcher. Dit barn skal møde i sportstøj 
og indendørssko. 
 

Hvornår er man miniton spiller? Minitonspiller er fra 4- 7 år (1. klasse) 
Hvilke hold findes der for Miniton spillere? Vi har et miniton hold, som træner søndag 

formiddag 
Hvor foregår træningen? Badminton træningen foregår i Tilst-hallen.  

Hallen er på adressen Tilst Skolevej 13A, Tilst. 
Hvad er kontingentet som miniton? Miniton koster 300 kr. pr. halvår 
Hvor lang er en sæson? Vi starter sæsonen midt i august og træner til 

om med maj det efterfølgende år. 
Hvem er trænere for minitonspillerne? Det er forældre med badmintonerfaring, som 

træner minitonspillerne 
Jeg ved ikke om badminton lige er noget 
for mit barn, kan man få en prøvetime? 
 

Ja, der må trænes med to gange, derefter skal 
der ske en tilmelding, hvis man ønsker at 
fortsætte. 
 

Må jeg som forælder overvære træningen 
for minitonspillere? 
 

En forælder skal deltage i træningen pr. barn 
ved minitontræningen 

Hvis jeg har yderligere spørgsmål, hvem 
skal jeg kontakte? 
 

Du skal kontakte formanden for 
Ungdomsudvalget på mail: 
bad.ungdomsfmd@tst-tilst.dk  

Jeg vil som forælder gerne give en hånd 
med noget i klubben, er det muligt? 
 

Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du ønsker 
at hjælpe med noget. Skriv gerne til 
vores ungdomsformand på mail: 
bad.ungdomsfmd@tst-tilst.dk  eller tag fat i 
en af trænerne – vi har altid brug for en 
ekstra hånd. 
 

  
  

 
  



Ungdom 

Spørgsmål Svar 
Hvilket udstyr skal mit barn have med? 
 

Kommer man for at prøve om badminton er 
noget man vil gå til, så har vi låneketchere til 
prøveperioden, fremadrettet skal man selv 
have en ketcher. Dit barn skal møde i sportstøj 
og indendørssko. 
 

Hvornår er man ungdomsspiller? Ungdomsspillere i badminton er fra 7 -19 år. 
Hvilke hold findes der for 
ungdomsspillere? 

Vi har 5 forskellige ungdomshold, hvor de 4 
hold træner 2 gange om ugen og et hold 
træner 1 gang om ugen. 
 
Hold 1 træner tirsdag og torsdag 
Hold 2 træner tirsdag og torsdag 
Hold 3 træner tirsdag og fredag 
Hold 4 træner tirsdag og torsdag 
Hold 5 træner onsdag 

Hvor foregår træningen? Badminton træningen foregår i TST-centret 
eller i Tilst-hallen.  
Begge haller er på adressen Tilst Skolevej 13A, 
Tilst. 

Hvad er kontingentet som 
ungdomsspiller? 

Hold 1 og 2 koster 600 kr. pr. halvår. 
Hold 3 og 4 koster 575 pr. halvår 
Hold 5 koster 300 kr. pr. halvår 
 

Hvor lang er en sæson? Vi starter sæsonen midt i august og træner til 
om med maj det efterfølgende år. 

Hvem er trænere for ungdomspillerne? Vores trænere er alle ældre/tidligere 
ungdomsspillere fra TST badminton. De har 
alle en træneruddannelse eller er i gang med 
den. 

Hvordan finder jeg ud af hvilket hold mit 
barn skal gå på? 

Kontakt formanden for ungdomsudvalget på 
bad.ungdomsfmd@tst-tilst.dk, så vil 
formanden tage stilling til hvilket hold, som 
passer bedst til dit barn ud fra alder og 
erfaringer med badminton. 

Jeg ved ikke om badminton lige er noget 
for mit barn, kan man få en prøvetime? 
 

Ja, der må trænes med to gange, derefter skal 
der ske en tilmelding, hvis man ønsker at 
fortsætte. 
 



Skal mit barn spille turneringer? Der er ikke krav om at dit barn spiller 
turneringer, men for at dit barn kan udvikle 
sig er det godt at spille turneringer. 

Hvor tilmelder jeg til turneringer? Du skal selv foretage tilmeldingen. 
Tilmelding til turneringer sker via 
www.badmintonplayer.dk.  

Må jeg som forælder overvære træningen 
for ungdomsspillere? 
 

Forældre er altid velkomne til at overvære 
træningen fra bænken. 

Hvordan holder jeg mig orienteret om 
hvad der sker for ungdomsspillere? 

Ved at være tilmeldt Facebook gruppen tst 
Tilst – badminton ungdom får du løbende 
information. Gruppen er en lukket gruppe 
alene for ungdomsspillere og forældre med 
tilknytning til tst badminton 

Afholdes der klubmesterskaber? Ja, hvert år i april afholdes der 
klubmesterskaber for ungdomsspillere 

Kan jeg deltage som gæst på et hold? Ja, det kan du, men du skal betale 40 på 
mobil pay 39184 

Hvis jeg har yderligere spørgsmål, hvem 
skal jeg kontakte? 
 

Du skal kontakte formanden for 
Ungdomsudvalget på mail: 
bad.ungdomsfmd@tst-tilst.dk  

Jeg vil som forælder gerne give en hånd 
med noget i klubben, er det muligt? 
 

Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du ønsker 
at hjælpe med noget. Skriv gerne til 
vores ungdomsformand på mail: 
bad.ungdomsfmd@tst-tilst.dk  eller tag fat i 
en af trænerne – vi har altid brug for en 
ekstra hånd. 
 

  
  

  



 

Seniorer 

Jeg ved ikke om turneringsbadminton lige 
er noget for mig, kan jeg få en prøvetime? 
 

Ja, der må trænes med to gange, derefter skal 
der ske en tilmelding til træneren, hvis man 
ønsker at fortsætte. 
 

Skal jeg have rutine i badminton for at 
træne sammen med seniorerne? 

Ja, du skal have spillet badminton i et vist 
omfang for at træne med seniorerne. Har du 
ingen badmintonerfaring anbefaler vi dig at 
du træner med ung-motionisterne 

Skal man spille holdkamp 
 

Nej det er frivilligt at deltage i holdturnering, 
men vi håber på stor opbakning til dette. 
 

Skal man træne to gange om ugen 
 

Nej det valgfrit hvor mange gange på en uge 
man vil træne, men kontingentet er det 
samme. 

Hvad koster deltagelse på seniorhold? 
 

1200 kr. pr. halvår 
 
500 kr. for bolde pr. sæson afhængig af din 
indsats med at hjælpe til arrangementer 
 

Kan jeg deltage som gæst på et hold? Ja, det kan du, men du skal betale 60 på 
mobil pay 39184 

Hvor og hvad tid er træning? 
 

Tirsdage kl. 18.30 – 20.00 i Tilst hallen 
Torsdage kl. 21.30 – 22.00 i Tilst hallen 

Afholdes der klubmesterskaber? Ja, hvert år i april afholdes der 
klubmesterskaber for seniorer 

Jeg vil gerne give en hånd med noget i 
klubben, er det muligt? 
 

Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du ønsker 
at hjælpe med noget. Skriv gerne til 
vores seniorformand på mailen 
bad.seniorfmd@tst-tilst.dk eller tag fat i en af 
trænerne – vi har altid brug for en ekstra 
hånd. 
 

  
  

  



Motionister 

Jeg ved ikke om badminton lige er noget 
for mig, kan jeg få en prøvetime? 
 

Ja, der må trænes med to gange, derefter skal 
der ske en tilmelding til træneren, hvis man 
ønsker at fortsætte. 
 

Hvilket udstyr skal jeg have med? 
 

Kommer man for at prøve om badminton er 
noget man vil gå til, så har vi låneketchere til 
prøveperioden, fremadrettet skal man selv 
have en ketcher. Du skal møde i sportstøj og 
indendørssko. 
 

Hvad er en badminton sko? 
 

Alle typer indendørssko kan benyttes – dog 
må skoene ikke have sorte såler 

Hvad er inkluderet i kontingentet? 
 

Bolde samt træner/koordinator 
 

Hvad koster kontingentet for motionister? Ung-motionister koster 600 kr. halvår 
Flexifjer koster 800 kr. pr. halvår 
Ældrebadminton koster 575 kr. pr. halvår 
 

Hvilke holdtyper for motionister findes i 
TST badminton? 

Vi har holdene: 
Ung-motionister: Unge spillere mellem 15 og 
25 år, som ikke ønsker at spille 
turneringer/holdkampe, men blot vil holde 
badminton ved lige med grin og spil. Er du 
over 15 år og ønsker at starte til badminton, 
så er det holdet for dig. 
 
Motionister fra 25 år, som træner om aftenen 
på holdene flexifjer. 
 
Pensionister og motionister over 60 år, som 
kan spille i dagtimerne på holdene 
Ældrebadminton. 

Hvor og hvad tid er træning? 
 

Motionister træner på mange forskellige 
tidspunkter og niveauer. Der kan trænes både 
i dag- og om aftentimerne. Træningen er en 
gang om ugen i 1½ time. 
 
Ung-motionister: onsdag, 18.30 – 20.00 
 



Flexifjer 1: meget øvede, tirsdag 20.00 -21.30, 
Tilst hallen 
Flexifjer 2: øvede, torsdag 19.30 - 21.00, tst 
hallen 
Flexifjer 3: Let øvede, mandag 19.00 - 20.30, 
Tilst Hallen 
Flexifjer 4: Uøvede motionister, torsdag 19.00 
– 20.30, Tilst hallen 
Flexifjer 5: Nybegyndere og lidt øvede, torsdag 
18.45 – 20.15, Langkær hallen 
 
Ældrebadminton 1: mandag, 10.00 – 12.00, tst 
hallen 
Ældrebadminton 2: onsdag, 9.00 11.00, tst 
hallen 
Ældrebadminton 3: fredag, 10.00 -12.00, tst 
hallen 
 

Kan jeg deltage som gæst på et hold? Ja, det kan du, men du skal betale 60 på 
mobil pay 39184 

Afholdes der klubmesterskaber? Ja, hvert år i april afholdes der 
klubmesterskaber for motionister 

Hvor lang er en sæson? Fra midt i august til og med maj det 
efterfølgende år. 

Er der mulighed for bad og omklædning? 
 

Ja, hallens faciliteter må benyttes. 

Hvis jeg har yderligere spørgsmål, hvem 
skal jeg kontakte? 
 

Du skal kontakte Motionsformanden på 
mailen bad.naestfmd@tst-tilst.dk 
 

Jeg vil gerne give en hånd med noget i 
klubben, er det muligt? 
 

Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du ønsker 
at hjælpe med noget. Skriv gerne til vores 
mail bestyrelsen@tstbadminton.dk, eller tag 
fat i en af trænerne – vi har altid brug for en 
ekstra hånd. 
 

Hvad koster bolde? 
 

Bolde er inkluderet i kontingentet. 

Må man komme en anden dag på et andet 
hold hvis man er forhindret på sit eget 
hold? 
 

Nej, det må ikke. Vi kan ikke garantere at der 
baner til alle spillere, hvis vi tillader at du 
kommer på andre tidspunkter end dit normalt 
tilmeldte hold 

Kan man spille badminton uden for de 
oplyste tidspunkter? 

Ja, der er mulighed for at leje 
badmintonbaner i weekender, når hallerne er 



ledige for andre sportsstævner/ 
arrangementer. 
Når der er mulighed for baneleje bliver det 
annonceret på tst badminton Facebook 
grupper. 

 


