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Den næste time…:

• Kort gennemgang af genstart af udendørs 

idræt pr. 1. marts 2021 

• Hvad skal du som træner være 

opmærksom på, når du afholder træning?

• Inspiration til udendørs badmintontræning

• Øvrig inspiration

• Tak for i aften



 Foreninger kan genåbne for udendørs idræt 

med et forsamlingsforbud på 25 personer

 Flere grupper på hver 25 personer kan træne på 

samme facilitet, forudsat der er tydelig opdeling 

og mindst en træner pr. gruppe

 Al indendørs idræt og foreningsaktiviteter skal 

fortsat holdes lukket

 Adgang til korte ophold i omklædnings- og 

opbevaringsrum er tilladt, men omfatter IKKE 

omklædning og bad

Fra mandag den 1. marts 2021



 Det generelle forsamlingsforbud på 5 personer opretholdes

 Krav om mundbind alle steder med offentlig adgang

 Der er IKKE krav om negativ test ved idrætsdeltagelse

 Det anbefales fortsat:

̶ At alle sociale arrangementer aflyses

̶ At spritte hænder og redskaber af ofte

̶ At blive hjemme ved symptomer

̶ At begrænse berøring og fysisk kontakt

Fra mandag den 1. marts 2021



Relevante links

DGI Badminton og Badminton Danmarks 

anbefalinger for udendørs træning finder I her

Læs svar på de mest almindelige spørgsmål her

https://www.dgi.dk/media/36913/bd_dgi_anbefaling_covid19_udendoers_25221.pdf
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/foer-genstart-2021/spoergsmaal-og-svar-om-genstarten


Inspiration til udendørs badminton

 Inspiration fra Lillerød Badminton v. Victoria Lehmann 

 Anbefalinger til udendørs badmintontræning 

 Gode øvelser til udendørs badmintontræning 

 Eksempel på træning

 Nyttige links

 Et par gode tilbud 

 Opsamling og spørgsmål 



Nu er træningen endelig i gang igen

Victoria Lehmann, træner i 

Lillerød Badmintonklub, fortæller om:

• Overvejelser inden udendørs 

træning

• Hvordan træningen forløber 

• Gode erfaringer 

- Hvad fungerer godt 

- Hvad fungerer knap så godt

Stil spørgsmål i chatten undervejs



Anbefalinger til udendørs træning
PLANLÆGNING

• Det primære mål med træningen er at give 
spillerne en god oplevelse med fokus på fælles-
skabet i klubben og legen med ketsjer og bold

• Planlæg træningen med kort varighed og højt 
aktivitetsniveau

• Vælg få øvelser og justér dem undervejs (fremfor 
mange forskellige)

• Gør øvelser mest muligt badmintonrelateret

• Vælg en sjov øvelse til afslutning, så spillerne går 
glade og motiverede hjem

• Husk: Det er vigtigere at gøre noget, end slet ikke!



Anbefalinger til udendørs træning
PLANLÆGNING

• Træneren går forrest med stort engagement og 
tro på, at tingene lykkes. Det er også godt, 
selvom det ikke går, som du havde tænkt

• Tænk over, hvor træningen afvikles. Er der 
mon et godt sted i nærheden f.eks. en park 
eller legeplads

• Giv plads til at børnene kan få snakket 
sammen. Det kan være lang tid siden, de har 
set hinanden og nogle har sågar ikke set 
jævnaldrende pga. nedlukning af skole.



Anbefalinger til udendørs træning
PLANLÆGNING

• Tilpas træningen ud fra vejr, underlag, plads 
og hvad der er muligt af badmintonudstyr: 
Ketsjer, bolde, net, streger 

• Prøv tingene af og justér undervejs. Det er nyt 
for os alle - ingen forventer det er perfekt. Det 
vigtigste er at være sammen om badminton

• Der kan med fordel sprittes af undervejs i 
træningen – hænder, redskaber. 



Gode øvelser til udendørs badmintontræning
OPVARMNING

Forhindringsbaner

Se eksempel her

Se liste med øvelser her

Stafetter

Se eksempel her

Se liste med øvelser her

Koordinationsstige

Se eksempel her

Se liste med øvelser 

her

Lege i par/lille gruppe

Se Klaske myg her

Se Ærteposekase med 

chasse her

https://www.dgi.dk/badminton/oevelser/13088
https://www.dgi.dk/badminton/oevelser/5106
https://www.dgi.dk/badminton/oevelser?kategorier=73&emner=321
https://www.dgi.dk/badminton/oevelser/13233
https://www.dgi.dk/badminton/oevelser?kategorier=73&emner=321
https://www.dgi.dk/badminton/oevelser/13233
https://www.dgi.dk/badminton/oevelser?kategorier=73&emner=360
https://www.dgi.dk/badminton/oevelser/10472
https://www.dgi.dk/badminton/oevelser/13076


Lege med badmintonbevægelse

Se samle bolde til reden her

Se liste med øvelser her

Kasteøvelse 

Se underhåndskast til makker her

Se liste med øvelser her

Hoppeøvelser

Se blokeringshop og hopsmash her

Se liste med øvelser her

Benarbejdesøvelser

Se badmintonspecifikke løb her

https://www.dgi.dk/badminton/oevelser/10854
https://www.dgi.dk/badminton/oevelser?side=2&kategorier=73&emner=302
https://www.dgi.dk/badminton/oevelser/14922
https://www.dgi.dk/badminton/oevelser?kategorier=73&emner=306
https://www.dgi.dk/badminton/oevelser/14540
https://www.dgi.dk/badminton/oevelser?kategorier=73&emner=304
https://www.dgi.dk/badminton/oevelser/14531


Gode øvelser til udendørs badmintontræning
TEKNISK TRÆNING

Grundlæggende benarbejde Skyggebevægelser Jongleringsøvelser

Se Saks med ærtepose og tilbageløb her

Se yderligere links på forrige slides

Se Ninja-træning her

Se 15 hjørner her
Se sjove jongleringsøvelser her

Sig det næste navn her

https://www.dgi.dk/badminton/oevelser/5990
https://www.dgi.dk/badminton/oevelser/15380
https://www.dgi.dk/badminton/oevelser/13968
https://www.dgi.dk/badminton/oevelser/13096
https://www.dgi.dk/badminton/oevelser/5998


Gode øvelser til udendørs badmintontræning
TEKNISK TRÆNING

Teknisk øvelser (kast-slå) 
Evt. med bevægelse 

Se diamantjagt her

Se vandballonskamp her

Klassiske slagsekvenser
Se Drop-lob her

Se Drop-netdrop-lob her

Skyde efter mål
Se Underhåndsslag i hulahopring her

Serv til makker her

https://www.dgi.dk/badminton/oevelser/13093
https://www.dgi.dk/badminton/oevelser/15381
https://www.dgi.dk/badminton/oevelser/13200
https://www.dgi.dk/badminton/oevelser/13245
https://www.dgi.dk/badminton/oevelser/13095
https://www.dgi.dk/badminton/oevelser/15358


Gode øvelser og justering til udendørs træning
SMÅSPIL OG KONKURRENCER

Simple sammenspilsøvelser

Se grebsskifte – sig det næste navn her

Se Fladt spil – uden net her

Konkurrencer
Se servegolf her

Se servestafet her

Småspil
Se Spil på tværs af banen her

Se Rundt om nettet her

Fysisk med ketsjer og bold
Se 6-dages jonglering her

• Se rundt i gryden her

https://www.dgi.dk/badminton/oevelser/5998
https://www.dgi.dk/badminton/oevelser/9915
https://www.dgi.dk/badminton/oevelser/6032
https://www.dgi.dk/badminton/oevelser/10856
https://www.dgi.dk/badminton/oevelser/10859
https://www.dgi.dk/badminton/oevelser/4498
https://www.dgi.dk/badminton/oevelser/15382
https://www.dgi.dk/badminton/oevelser/13977


Eksempel på en træning 

Tid Øvelse

0-10 min Ærteposekast med chasse

10-20 min Samle æg til reden m. bold og ketsjer 

20-30 min Sammenspil med en ketsjer + fladt spil 

30-40 min Servestafet

40-50 min Grebsskifte – sig det næste navn 

50-60 min Rundt om nettet – samarbejde – ekstra løb

https://www.dgi.dk/badminton/oevelser/13076
https://www.dgi.dk/badminton/oevelser/10854
https://www.dgi.dk/badminton/oevelser/13269
https://www.dgi.dk/badminton/oevelser/9915
https://www.dgi.dk/badminton/oevelser/10856
https://www.dgi.dk/badminton/oevelser/5998
https://www.dgi.dk/badminton/oevelser/4498


Nyttige links til planlægning af træningen

• Find 114 corona-venlige øvelser på Trænerguiden via dette link

• BadmintonFitness kort i DGI Butikken

• MiniTon-redskabstaske og -pakke med øvelseskort

• Læs mere om AirBadminton på www.airbadminton.dk

https://www.dgi.dk/badminton/oevelser?emner=387
https://www.dgi.dk/butikken/idraet-og-motion/badminton/badmintonfitness
https://www.dgi.dk/butikken/idraet-og-motion/badminton/miniton-redskabstaske
https://www.dgi.dk/butikken/idraet-og-motion/badminton/miniton-pakken
http://www.airbadminton.dk/


DET VIGTIGSTE ER, AT… 

• … vi kan komme i gang med træningen,

så vi skal ud og gøre vores spillere glade

• … give spillerne en god oplevelse med

fokus på fællesskab

• … udnytte de muligheder, der er, prøv

tingene af og justér undervejs

• … lave træningen alsidig og sjov med

forskellige øvelser, som lugter mere eller

mindre af badminton

• … finde masser af corona-venlige øvelser

på Trænerguiden



https://www.dgi.dk/badminton/arrangementer/202100101051


Foldbar

Badmintonnet

3,0 X 1,5 m inkl. 3 

rør Airshuttle 399,-

Et gode tilbud fra RSL

Kontakt: 
Bo Wendel 

Mobil: 40123225

Mail: bow@rsl.dk



TAK FOR I AFTEN ☺

Vi vil gerne inspirere endnu flere til at træne. Send billeder/videoer af jeres 

udendørs træning til os på:

Mail:

badminton@info.dgi.dk

Besked på FB:

https://www.facebook.com/dgibadminton

mailto:badminton@info.dgi.dk
https://www.facebook.com/dgibadminton

