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VI GØR
IDRÆTSTIMERNE
SJOVERE
– BÅDE FOR DIG
OG DINE ELEVER!
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Det er sjovt at spille badminton! Spillet er ikke bare god motion
og taktisk udfordrende, det er også en social sport, der byder på
masser af godt samvær med andre. Badminton kan spilles af alle
aldersgrupper og giver derfor altid mulighed for en rask kamp.
DGI badminton og Badminton Danmark står bag et initiativ, der
skal øge interessen for badminton – både i skolen og fritiden.
Vi har 4 tilbud, som har til formål at skabe glæde og udvikling hos
den enkelte elev. Succes med alt fra et smash til en samarbejdsøvelse giver gode oplevelser og en fornemmelse af fællesskab.
Vi tilpasser ethvert forløb til skolens behov og ønsker.
Skolen kan vælge et af tilbuddene eller alle som én samlet pakke
– alene eller sammen med andre skoler. Tilbuddet henvender sig
til alle klassetrin i folkeskolen.
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De seneste år har rigtig mange elever og lærere over hele landet
deltaget i vores arrangementer, og resultatet har været:
•
•
•
•

Masser af glæde og udvikling for eleverne
Ny inspiration til lærerne
Gode oplevelser og stærkere fællesskab
Tættere kontakt mellem skolen og den lokale badmintonklub.

Sæt badminton på skemaet i dine timer. Vi sammensætter gerne
en dag eller et forløb, der passer bedst til dig og dine elever. På de
følgende sider kan du læse meget mere om vores fire tilbud. Har
du spørgsmål, eller vil du høre mere, er du altid velkommen til at
kontakte os.
DGI Badminton og Badminton Danmark
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Skræddersyet kursus for idrætslærere

BLIV DEN BEDSTE UNDERVISER
I BADMINTON

Savner du nogle nye metoder til din badmintonundervisning?
Vil du lære at planlægge undervisningen med et indhold, der gør,
at eleverne glæder sig til badminton i dine idrætstimer? Så er et
3-timers kursus med en garvet underviser måske noget for dig.
Kurset har til formål at give dig nye ideer og teknikker, forbedre dit
faglige niveau og ruste dig til at tilpasse badmintonundervisningen i forhold til elevernes niveau og alder.

Et 3-timers kursus varierer i pris
alt efter deltagerantal. Kontakt din
lokale badmintonkonsulent for at
høre nærmere.

I kan vælge at samle et hold kollegaer eller gå sammen med lærere
fra andre skoler. Vi planlægger kurset og sammensætter programmet, så det passer præcis til jeres ønsker og behov.

”Et par timer med en instruktør gav mig rigtig
meget! Ikke kun ideer til undervisningen, men
også viden om, hvordan jeg tilgodeser forskellige
niveauer, når jeg planlægger.”
Kurt Andersen, idrætslærer Strib Idrætsefterskole
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Trænerbesøg i idrætstimen

FÅ BESØG AF
EN TRÆNER

Sæt ekstra fokus på badminton i idrætstimerne med et par
timers besøg af en træner. Træneren står i spidsen for nogle
sjove timers undervisning med masser af aktivitet til børnene og
god inspiration til dig. Vi planlægger timerne ud fra jeres ønsker,
og timerne kan bruges som en del af den normale idrætsundervisning eller som et badminton-tema. Træneren tager hensyn til,
at mange af børnene ikke har spillet badminton før og har bl.a.
fokus på at:

Udfordre eleverne motorisk og fysisk

• Give eleverne de grundlæggende forudsætninger
for at spille badminton
• Styrke det sociale sammenhold i klassen
• Fremme glæden og interessen for badminton
• Give børnene en god oplevelse med badminton.

Et par sjove timer med fokus på badminton kunne
se sådan ud:
Kl. 08.30 - 08.45:

Badmintonrelateret opvarmningsleg

Kl. 08.45 - 09.00:
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Leg med ketsjer og bold, jonglering, forhindringsbane, stafet mm.

Kl. 09.00 - 09.30:

Forskellige badmintonøvelser og -lege målrettet børnenes niveau

Kl. 09.30 - 10.00:

Forskellige småspil og kampe
Ud over en masser af idéer til badmintonaktiviteter i undervisningen får du også undervisningsmaterialet ”Badminton i skolen”
med fif til, hvordan du fremadrettet kan gøre badmintonundervisningen både sjov og lærerig. Tilbuddet søger dels at inspirere
og uddanne lærer, men også at lægge fundamentet for de klubskolesamarbejder under ”den åbne skole”, som er så givende for
både skoler, elever, lærer og foreninger.

Et trænerbesøg varierer i pris alt efter
deltagerantal og længde.
Kontakt din lokale badmintonkonsulent
for at høre nærmere
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Endags skoleturnering for elever

KALD TIL KAMP MED KETSJEREN
Det er nemt at holde en turneringsdag og kræver ikke en masse
arbejde af dig eller din skole. Selve turneringen arrangeres nemlig
af den lokale badmintonklub i samarbejde med DGI Badminton
og Badminton Danmark. DGI og klubben står for langt det meste
– både i forhold til planlægningen og gennemførelse af selve
dagen. Klubben er behjælpelig med lån af ketsjere og bolde.
En skoleturnering giver eleverne muligheden for at prøve at spille
badminton, styrker fællesskabet på tværs af klasserne, og giver
ny inspiration til idrætstimerne.

”Eleverne havde glædet sig
meget, og de blev ikke skuffede.
Kanon arrangement!”
Peter, idrætslærer.

Skoleturneringen er for en hel klasse, og det vil sige, at alle elever
i klassen kan være med uanset niveau. Eleverne spiller med forskellige i løbet af dagen, og mellem kampene er der mulighed for
at hygge sig med kammerater.
Der dystes typisk klasser mod klasse og til slut kåres en vinder.
Har dagen været en succes, vil det være nærliggende at følge den
op med et klub-skolesamarbejde i forbindelse med ”den åbne
skole”. Din lokale badmintonkonsulent hjælper meget gerne med
kontakten til din lokale badmintonklub.

En skoleturnering varierer i pris fra
landsdel til landsdel. Kontakt din
lokale badmintonkonsulent for at høre
nærmere.
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Undervisningsmateriale til dine idrætstimer
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FÅ ET KOMPLET UNDERVISNINGSFORLØB TIL DINE IDRÆTSTIMER

DGI Badminton og Badminton Danmark har sammen udviklet et
undervisningsforløb til idrætstimerne. Materialet kan downloades gratis, eller bestilles trykt.
Materialet giver dig en komplet guide til skoletilpasset badmintonundervisning til idrætstimerne. Du behøver ingen erfaring
med badminton for at få glæde af materialet. Der er lagt vægt
på, at guide dig igennem badmintonforløbet med fokus på både
lærings- og kompetencemål.

Materialet stiller ikke store krav til faciliteter, og kan både benyttes i en stor hal eller mindre gymnastiksal. Materialet tager
desuden højde for mange af de praktiske overvejelser omkring
idrætstimen, da de enkelte undervisningslektioner hovedsageligt
består af øvelser og aktiviteter, som giver mulighed for, at alle
elever er i gang samtidig.

Badminton egner sig godt til idrætstimerne, da det er et socialt
spil, som trækker på både teknik, styrke, hurtighed og taktik.
Derfor appellerer badmintonspillet meget bredt. Materialet er
ligesom fagformålene til idrætsfaget inddelt i 1.-2. klasse 3.-5.,
6.-7. og 8.-9. klasse. Alle øvelser er detaljeret beskrevet og
yderligere suppleret med tematikker og tegn på synlig læring og
feedback muligheder for hver enkelt øvelse.

”Materialet var let at gå til og gjorde det nemt,
at planlægge undervisningen. Vi havde nogle
rigtig gode timer med badminton på skemaet”
Pia W. Olsen, Brøndbyvester skole.
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Materialet er gratis og kan findes på
skolebadminton.dk
Kontakt gerne din lokale badmintonkonsulent for at høre nærmere.
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MERE BADMINTON, JA TAK!
Kunne du tænke dig et forløb i samarbejde med din lokale badmintonklub eller bare få ny inspiration, så hjælper vi gerne.
Kontakt din lokale badmintonkonsulent og hør mere om vores
mange muligheder.

Alternativt kan du kontakte:

Jeppe Ludvigsen, Projektkoordinator.
Mail: jelu@badminton.dk
Tlf. 70 60 50 76

Kontakt din lokale badmintonkonsulent
Lasse Todberg

79 40 41 60

Nordjylland

Jesper Fauerskov

51 32 70 67

Østjylland

Kim Krøyer Rundell

79 40 43 58

Midtjylland

Flemming Kjær

30 34 93 56

Vestjylland

Sune D. Albrechtsen

24 97 70 12

Sønderjylland

Jan Tranholm

79 40 44 10

Sydøstjylland

Jakob Toft

20 98 65 77

Sydvestjylland

René Lange

04615053954

SdU

Tina Søgaard

79 40 46 08

Fyn

Kasper Pedersen

79 40 46 70

Midt- og Vestsjælland

Mathias Teglbjærg

79 40 46 78

Midt- og Vestsjælland

Camilla Broen Pedersen

30 28 13 26

Nordsjælland

Mathias Haulund Jensen

40 12 78 04

Storkøbenhavn

Christina Zenteno

79 40 48 66

Storstrømmen

Iris Viborg Kofod

79 40 47 53

Bornholm

Lars Folmer Jensen

79 40 40 64

DGI landskontor

Jesper Munk

23 46 69 45

BADMINTON – Bevæg dig for livet

Læs mere om badminton i skolen på:
skolebadminton.dk
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