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Kære Ungdomsspiller og forældre

Vi siger tak for kampen
Børnene lærer at sige tak for kampen på en pæn måde. Vi giver modstanderen
(og dommeren) hånd, og vi gør det uden at hovere, når vi har vundet og uden
sure miner, hvis vi har tabt.
Giv børnene tid og plads til dette lille ritual, og tag gerne del i det, hvis I har
overværet kampen.

Vi hjælper til i vores klub
Vi lærer børnene at give en hjælpende hånd i klubben. De fleste klubber drives
med frivillig arbejdskraft, så der er brug for at alle hjælper til. Det gælder også
jer forældre, som kan bidrage positivt til klubbens dagligdag, ved blandt andet
at hjælpe til med at køre, lede turneringer, være holdleder eller bage en kage,
når der er brug for det.

Husk, vi er alle en del af vores klub
Vi forsøger at lære børnene, at badmintonklubben ikke er som fritidsklubben
eller de institutioner, de i øvrigt kender. Mange ledere og trænere er frivillige,
som bruger en stor del af deres fritid på at få klubben til at fungere.
Vi prøver også at få børnene til at forstå, at klubben er deres klub, og at de er
en del af den. Derfor repræsenterer de klubben, når de spiller kamp. Det
betyder, at de bør opføre sig, som klubben forventer, og som er beskrevet i
denne folder.
Som forældre er du også en del af klubben og kan spille en vigtig rolle ved at
bakke op om klubbens og badmintonsportens bestræbelser på at gøre det
endnu sjovere at spille badminton.
Mange hilsner

Hvad enten du er ny spiller i Farum Badminton, eller allerede er et erfarent
ungdomsmedlem i klubben, er denne folder skrevet til dig og dine forældre.
Folderen fortæller om hvordan vi som spillere og forældre kan medvirke til, at
vi alle har en god oplevelse når vi dyrker vores fælles interesse badminton –
hvad enten vi færdes og træner i klubben eller spille holdkampe og
turneringer.
I Farum Badminton lægger vi meget vægt på en god tone og et godt forhold
spillerne i mellem – også på tværs af alder og køn. Vi ser gerne at badminton
ud over at være en god fritidsbeskæftigelse, der her og nu udfylder noget af
jeres tid og energi, også kan blive en livslang glæde hvor I udvikles fysisk og
socialt.
Dansk Badminton Forbund (DBF) har i kampagnen ”Badmintonspillerens 8 bud
- Fjer er Fair Play” præsenteret et sæt ”færdselsregler” for badmintonsporten.
I Farum Badminton forventer vi at alle i klubben, trænere, spillere og forældre,
lever op til disse regler. Reglerne er nærmere beskrevet i det efterfølgende.

Vi bakker hinanden op
I klubben lærer vi børnene, at det er bedre at opmuntre end at kritisere og at
det er vigtigt, at de bakker hinanden op. Det gælder både makkeren i double
og kammeraterne i en holdkamp.
Børnene har også brug for, at I bakker dem op. Vis interesse for deres sport.
Snak med dem om badminton og tag med til træning og kampe. Ros barnet
efter en kamp, uanset om det har vundet eller tabt. Vis interesse for dit barns
kamp og præstation - ikke kun for resultatet!
Husk også at vise interesse for andre end dit eget barn - også modstanderne.

Ungdomsspillerudvalget
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Vi viser hensyn
Vi lærer børnene at være hensynsfulde mod hinanden og undgå mobning. Men
børnene skal også vise hensyn til ledere, trænere, og hvem de ellers har
kontakt med i klubben.
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