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Vi gentager succesen og udvider med en ren U25 træning! 
 
I Slangerup Badmintonklub (SB) forsøger vi at favne alle spillere, og det ved vi, at I også gør. Vi 
har alle mange spillere, som vi hver især udvikler i klubberne. Men det kan være svært at beholde 
vores allerbedste ungdomsspillere, da de ofte ønsker flere udfordringer og måske flere end vi kan 
tilbyde dem i egen klub. Derfor fortsætter SB muligheden for et godt og solidt talentudviklings 
samarbejde med vores nabobadmintonklubber i Nordsjælland, og invitere jeres spillere, på et 
højere niveau, til at deltage på vores talentudviklingshold. 
 
Formål med talentudviklingssamarbejdet: 
At fremme netværket mellem klubberne i Nordsjælland, at kunne tilbyde de bedste 
ungdomsspillere mulighed for nogle ekstra udfordringer og skabe venskaber på tværs af klubberne 
- det er vores erfaring, at der i mange klubber er ganske få spillere på et højere niveau, og dette 
samarbejde skal være med til at holde disse spillere i deres egen klub, og være med til at sikre at 
der er flere kendte til ansigter til turneringer, camps osv. for både ungdomsspillerne og deres 
forældre fremover. 
 
Hvem kan deltage?: 
Spillerne på talentudviklingsholdene skal være min. U13A eller U15/17/19B spiller. Ydermere skal 
spillerne have lyst til at træne og deltage aktivt i at forbedre både eget, men også 
holdkammeraternes niveau - have et solidt teknisk niveau og være villig til at yde for at kunne 
nyde. 
Spillerne på talentudviklingsholdene skal ikke skifte klub for at deltage - dette er et ekstra tilbud og 
et supplement til den gode klubtræning de allerede modtager i egen klub. 
 
Hvornår er der træning?: 
Talentudviklingsholdene er opdelt i 2 niveauer og vi tilbyder plads på tirsdags-/ torsdagstræningen 
mellem fra kl. 17.00-19.00, for spillere på min. U13A eller U15/17/19B spiller og på 
onsdagstræningen mellem fra kl. 17.00-19.00, for spillere på min. U15/17/19A spiller. 
Som noget helt nyt tilbyder vi nu også en U25 træning onsdag aften mellem kl. 20.00-22.00 for 
spillere fra U15/17/19A eller tilsvarende USEN niveau – Denne U25 træning er primær 
kamptræning, da dette ofte er en ”mangelvarer” for spillerne. 
 
Hvem er trænerne?: 
Tirsdagstræningen varetages af Brian Westergaard, onsdagstræningen af Debbie Lynch og 
torsdagstræningen af Torben Høj. 
 
Hvordan bliver man tilmeldt?: 
Det er vigtigt at spillerne indplaceres korrekt, hvorfor alle med interesse i talentudviklingsholdene 
skal kontakte mig eller Debbie først. 
 
Hvad koster det at deltage i talentudviklingssamarbejdet?: 
Prisen for at deltage på ét talentudviklingshold hele sæsonen (41 uger) er 1100 kr. og yderligere 
500 kr. hvis man ønsker at deltage på to talentudviklingshold – og alle skal til prøvetræning de 
første par uger før tilmelding. 
 
Vil du vide mere?: 
Skulle der være behov for yderligere information, er I, spillernes forældre og spillere, meget 
velkommen til at kontakte mig på tlf. 20 46 73 92 eller mail ungdom@slangerup-badminton.dk. 
 
De bedste badminton hilsen og velkommen tilbage i hallerne, 
 
Michael Stehr 
Ungdomsformand 
Mail: ungdom@slangerup-badminton.dk eller tlf.: 20467392 


