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UNGDOM OG RESTEN 

Vi nærmer os med hastige skridt de sidste uger af 
sæson 2016/17. I dette ugebrev vil jeg forsøge at 
samle lidt informationer om fortiden og lidt om 
fremtiden. Så de forskellige afsnit vil være inddelt 
i to. Dette nyhedsbrev bliver meget orienteret 
mod ungdomsafdelingens deltagere og forældre. 
De der ikke er interesseret i dette kan læse næste 
afsnit og derefter springe til sidste side. 

 
KOMMUNIKATIONEN 

Vi har fået en Facebookside for VRI Badminton 
som afdeling i Vejlby Risskov Idrætsklub og vi har 
etableret en FB gruppe for Ungdomsafdelingens 
forældre. Der er to FB grupper for 
turneringsspillerne. Desuden kan der findes 
informationer på hjemmesiden VRI.dk og vi 
sender e-mails ud til alle der er medlem. Jeg 
introducerede dette nyhedsbrev til at udfylde 
mellemrummene.  
Torben, Torben og Köter fik ”Manillabolden” 
bragt til verden, der har været et vigtigt redskab 
til at skabe synlighed omkring os på skoler og 
arbejdspladser og samtidig pryder forsiden på FB. 
Som det fremgår er vi efter denne sæson gået i 
luften med en bred vifte indenfor kommunikation 
og prøver lidt det hele af på en gang. 
Det er ikke entydigt hvor man finder 
informationerne og hvor spørgsmål skal stilles.  
Vi har brug for hjælp til at få et overblik og 
analyse af hvad der er behov for og hvis vi skal 
komme ind i næste sæson på en ny måde har vi 
brug for en der kan hjælpe med at drive dette. 
  

UNGDOMSAFDELINGEN 

De der har haft børn med nogle år kan snakke 
med om hvilken udvikling vores ungdomsafdeling 
har oplevet. Vi startede en kampagne forrige 
sæson for at tiltrække flere nye medlemmer og 
begyndte at gøre trænere klar til det nye ryk ind 
allerede der. Trænerraketten er det program der 
understøtter deres udvikling. Vi mærkede 
allerede sidste sæson en tilgang, men den 
landsdækkende interesse for badminton har 
forstærket effekten, så medlemsantallet er steget 
langt over forventning  
Trænerraketten har ført trænerne igennem et 
løft denne sæson og de har nu hjælpetræner 2 og 
Træner 2 uddannelsen. Efter sidste sæson havde 

vi fået lovning fra DGI om de ville understøtte en 
individuel indsats og sikre vi kunne tilbyde 
specielle kurser til netop vores behov. Den aftale 
brugte vi mere tid på end de gjorde og det er ikke 
lykkedes at komme i land med den plan. 
Så ud over at jeg ikke fik det vi havde aftalt skulle 
jeg udtænke løsninger, hvilket lykkedes, men gav 
dobbelt arbejde.  
En del at trænerraketten er værdier omkring 
samværet i klubben. Respekt og accept er en del 
af vores værdier og det skal gå begge veje både 
fra trænerne, men også fra spillerne. 
Der skal være en ordentlig tone og man skal 
opføre sig ordentligt overfor hinanden uanset 
køn, alder og evner. Der skal kunne ”tales” 

træning og ikke råbes når der gives instruktioner, 
det er selvfølgelig ok med acceptråb som ”Godt 
spillet” eller ”God energi”, ”kom nu” er også 
anerkendt. Vi har flyttet grænser for hvad der må 
siges ”10 armbøjninger til drengene hvis de taber 
til pigerne” og andre udtalelser i samme genre er 
ikke accepteret.  
Jeg så det fantastiske resultat af denne indsats en 
dag ved træningen. 
På 15 min. varmede trænerne omkring 60 børn 
op. Derefter blev de yngste samlet fra og sendt i 
den anden hal. Efter et utrolig kortvarig kaos stod 
de 30 der blev tilbage stille med deres ketcher i 
hånden og lyttede til træneren. Talen var lav, 
men jeg stod 3 baner væk og kunne alligevel høre 
hvad der blev sagt. Der var lige et par drenge der 
skulle stikke en ketcher i siden på hinanden, men 
det kunne ikke forstyrre en helhed hvor dette 
ikke er normen. 
Det var et smukt syn og jeg vil sent glemme det 
billede. 
Vi skal fortsætte denne linje og under sætningen  
”VRI badminton nedbryder grænser” vil vi 
deffinere de næste mål for hvordan en træning 
skal se ud. Vi skal have inspirationsdage for 
trænere og forældre og vi skal have super 
trænere forbi og hjælpe os med detaljerne, så 

Hvem kan noget med 

kommunikation, HJÆLP! 



VRI Badminton NYHEDSBREV Nummer 3, marts 

vores trænere hele tiden udvikler sig og 
træningen hele tiden bliver optimeret og sjov at 
være en del af. Uanset om man er forælder, 
træner eller spiller. 
VRI Badminton bliver en klub for alle og med 
plads til at blive udfordret på alle niveau. Vi kan 
ikke selv få elitetræning i VRI, men vi vil sikre at 
grundlaget for at en elitespiller kan vokse ud af 
klubben er tilstede. Det betyder at alt det 
grundlæggende badmintontekniske skal 
understøttes og sikres værende tilstede hvis en 
spiller ønsker at prøve elitevejen af på et 
tidspunkt. I det arbejde er jeg i gang med at 

etablere et samarbejde med de store klubber om 
at dele viden og erfaring iblandt trænerne så vi 
ved hvad der skal til hvis en spiller vil tage til 
træning i de klubber. De spillere med 
elitespilleren i maven skal ikke gå ned på det 
tekniske. Spillerne og deres familier får ikke 
oplevet hvad det kræver af være på elite plan 
som spiller i VRI så det skal vi forsøge at få bygget 
ind i vores model så også den del er med i 
overvejelserne hvis man vil elitevejen. Vi vil gøre 
det ”lovligt” at tage skridtet mod elite og det skal 
ikke være et nederlag at tage skridtet hvis man 
fortryder. Man er velkommen i VRI og en erfaring 
rigere måske en endnu mere inkarneret VRI 
spiller. Det bliver helt fantastisk at arbejde med 
dette område og vi kan være med til at sætte det 
gode eksempel for hvordan den lille klub kan 
samarbejde med de store. 
 

UNGDOMSTRÆNER SITUATIONEN 
For nuværende er det et meget åbent billede vi 
har. Vi ved at en træner skal på efterskole og en 
anden ønsker at prøve erhvervslivet mere af. Vi 
har 2 piger tilbage og det er et fantastisk 
udgangspunkt. Men fordi man som træner 
forlader VRI for en stund er man ikke ude af syne, 
så selv om man er på efterskole skal man bruge 

en weekend på Træner 1 kurset sammen med sin 
trænerkollega, det er allerede planlagt. Selvom 
man arbejder skal man komme til 
netværksmøder og inspirationsaftner og når det 
er muligt hjælpe til med træningen. 
 
Som erstatning for vores mandlige trænere er vi i 
forskellige dialoger og vi har haft besøg af en 
kandidat der har vist sig at have meget samme 
værdier som det vi arbejder med. I vores dialog 
udtrykte han at han så opgaven mere som et 
projekt end et arbejde, et projekt han gerne vil 
være en del af. Han er ansat i en anden klub og 
der er nogle andre detaljer der skal på plads ud 
over økonomien før vi er på plads.  
 
Han er inviteret til at træne med så vi kan se hvad 
han har at byde ind med og han skal mødes med 
de andre trænere til en brainstorming så vi kan 
planlægge næste sæson. Fordeling af spilllere og 
tider samt booking af haltider. 
 
Desuden er jeg i dialog med nogle andre 
cheftrænere og der ligger et forslag klar som 
tiden ikke har tilladt vi har fået gennemarbejdet. 
Men det går på at dele trænere med de store 
klubber og flytte viden og erfaring rundt imellem 
klubberne. Det er let at være træner for en 
gruppe elitespillere der gør hvad man siger, men 
det er noget andet at stå med en flok helt nye der 
først skal lære hvordan man opfører sig. 

 
ØKONOMIEN I UNGDOM 
Dette område er et kapitel for sig selv i alle 

klubber. Som udgangspunkt giver denne afdeling 

altid underskud. Skulle afdelingen køre i en 

nulløsning har jeg groft beregnet at kontingentet 

næste sæson skulle være omkring 2100 med de 

spillere vi forventer. Det er så inklussiv den nye 

træner der er lidt dyrere og de forskellige andre 

tiltag der ligger i støbeskeen. Jeg har tidligere 

brugt meget tid på at søge fonde og fået dækket 

typisk 20000 til 30000 om året til projekter som 

trænerraketten.  

Jeg syntes det kunne være en god målsætning at 

vi forsøger at skabe en nulløsning i 

Det skal være ”lovligt” 

at prøve elitevejen af 

og vide man stadig er 

en del af truppen. 
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ungdomsafdelingen, så andre ikke skal betale for 

de unge.  

Kontingentstigning er et farligt område at skrue 

for højt op og vil typisk ramme de der har dårligst 

råd, men også gøre det mindre sandsynligt at 

deltage i flere sportsgrene, især hvis de gør det 

samme. Det vil nok heller ikke leve op til ”VRI 

Badminton nedbryder grænser” tankegangen.  

Derfor kunne det være fantastisk hvis vi kunne få 

etableret nogle andre indtægter ud over 

kontingenter. 

Sponsorater i Vejlby Risskov Idrætsklub er sat op 

på den måde at det er den afdeling der skaffer 

sponsoratet der får pengene. 

Afdelingerne håndbold og fodbold har gennem 

tiden fået fat i rigtigt mange sponsorer i 

lokalområdet og har rettighederne til 

udendørsområderne og væggene i hallerne.  

Man giver 2 kroner til håndbold når man køber en 

kop kaffe i cafeen. 

Når man kontakter virksomheder om de vil 

sponsere er beskeden ofte at de allerede giver til 

VRI. Flere jeg har talt med er ikke klar over den 

ovenfor beskrevne politik. 

En dialog med en sponsor tager lang tid og det 

kræver nærmest en personlig bekendt før det kan 

komme til at et sponsorat falder på plads. 

Torben Kristensen fra Torben, Torben og Köter 

har været det gode eksempel på at trække på 

gamle klasse kammerater fra folkeskolen og true 

med frigive kompromitterende fotos for at få lidt 

likvider lokket ud af bl.a. Danbolig Risskov og 

Mark On der begge har bidraget til trænernes 

flotte beklædning. 

Vi mangler hjælp til at få struktur på at skaffe 

flere små beløb i form af sponsorater for at vi kan 

fortsætte den gode udvikling vi er i gang med og 

på vej imod. 

DET SOCIALE ARRANGEMENT DER KAN 
BETALE SIG 
Jeg har en drøm at indføre en tradition for flere 

fester i VRI. 

Der skal være en fest i slutningen af februar hvor 

der skal være en trerettes menu fest hos en af de 

lokale restauranter og der være en grillfest i 

august.  

Festerne skulle kombineres med en anden 

tradition, omdeling af Bellevuebladet. 

Festerne skal være for alle, men alle der har 

været en del af omdelingen får maden betalt, 

hvis de vil. Alle andre er også velkomne men skal 

selv betale. 

Bellevue bladet som i kender skal ud 2 gange om 

året og der er også forskellige virksomheder der 

har efterspurgt ydelsen.  

Vi kan tilbyde at lave en reklame for 

virksomhederne eller tage deres eksisterende 

med rundt. 

Der er 8000 husstande fra Grenåvej og ned så 

hvis 30-40 personer deler ud vil man have et 

meget begrænset område.  

Hvis vi gør det 2 gange om året og dermed får 

dækket Bellevue bladet, samt en række 

virksomheder, så har vi fået dækket det 

ungdomsafdelingen mangler og betalt maden for 

omdelerne til festerne 

Projektet understøtter ”VRI Badminton 

nedbryder grænser” giver et sundt socialt 

holdepunkt og sikrer en nulløsning i 

ungdomsafdelingens økonomi. 

What´s not to like? 

 

  

HJÆLP TIL I VRI BADMINTON 

Aktiviteter og Sponsorater 
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MOTIONISTBADMITON 
Voksne for begyndere har ligget stabilt på 

omkring 14 spillere igennem sæsonen. De træner 

hver onsdag og pakker efter en time teknisk 

træning sammen og spiller kampe sammen med 

gruppespillerne. Der er lige plads til at vi alle kan 

samles i en hal en time. Træningen foregår på 

engelsk da en del ikke taler dansk. 

De seneste bevægelsesøvelser har vist at det ikke 

er for sent at starte på badminton hvis man ikke 

er bange for at udfordre sig selv. I øvelserne er 

udviklingen tydelig og spillerne føler også selv at 

de oplever fremgang. 

Flere begyndere spiller fra 19 til 22 så 3 timers 

træning. Mange har også meldt dig til gruppespil 

om mandagen så de træner 5 timer om ugen. 

Vi forventer at tilbyde begynder for voksne igen 

til næste sæson. 

Er det helt galt med udstyret har vi købt et par 

låne ketcher som du kan låne og prøve. 

 

HYGRORØRET DIT PRIVATE FUGTSKAB TIL 
FJERBOLDEN 
Som noget nyt tilbyder vi nu et Hygro rør til salg i 

cafeen. Røret er dit private fugtskab til fjerbolden 

og fordobler mindst boldens levetid, samt giver 

den en anden flugt i luften.  

 

SPIS OG SPIL, ANDRE AKTIVITETER? 
Vi drømmer om at kunne arrangere flere sociale 

aktiviteter og om aftner hvor vi kan spise 

sammen i Suveræn og derefter spille badminton. 

Vores første tiltag ”kom og grin og få motion” var 

en kæmpe succes med 24 personer der fik en 

dejlig aften der blev afluttet med lidt hygge i 

Suveræn og en fortjent forfriskning. 

 

 

VRI BADMINTON PÅ FACEBOOK – FØLG 
OS! 
I er bare DÅRLIGE til at hjælpe med at bringe VRI 

ud i verden.  

Alle ungdomsspillere har fået en seddel med 

hjem om at man skal dele vores side og 

forældrene skal gå ind og melde sig til på deres 

egen gruppe. 

Det har 11 valgt at gøre – ud af mere end 60 

tilmeldte.  

Hvorfor ikke flere? 

 
BESTYRELSEN ” VIL MEGET MERE, MEN 
HVOR ER I ANDRE?” 
Mener i ikke det er nødvendigt at der kommer 

nye kræfter ind i bestyrelsen? 

Martin Foss 


