Badminton Kalaallit Nunaat

Værdigrundlag og målsætninger 2015-2017

Udarbejdet maj 2014
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I Badminton Kalaallit Nunaat lægger vi vægt på at arbejde seriøst med
badminton, hvad enten det gælder spillere, både amatører og professionelle,
frivillige, som løfter et kæmpe arbejde og alle øvrige interessenter, hvor vi alle
er enige om, at badminton er sjov, spændende og en udfordrende sportsgren.
Du kan læse mere om vores grundprincipper og målsætninger under dette
punkt - god fornøjelse.

1.

Værdigrundlag
Badminton Kalaallit Nunaat er et forpligtende fællesskab, hvor man forventer
den enkeltes respekt for fællesskabet og fællesskabets respekt for den enkelte.
Vi lægger vægt på kvalitet i aktiviteter, handlinger og menneskelig omgang og vi
stiller krav til hinanden.
Badminton Kalaallit Nunaat søger udvikling – fysisk, psykisk, personligt og
socialt – igennem dialog, åbenhed, omstillingsparathed og fleksibilitet.
Badminton Kalaallit Nunaat forventer gensidig respekt mellem alle involverede
personer i badmintonsporten.
Badminton Kalaallit Nunaat søger at fremme glæden og legen som
dominerende elementer i alle aktiviteter.
Badminton Kalaallit Nunaat søger at fremme en høj grad af moralsk/etiske
holdning, som lever op til det generelle værdigrundlag. Herunder særligt at
kæmpe imod doping, hvor udgangspunktet er at skabe en sport til gavn for
sundhed og fysisk velvære.
I bestræbelserne på at værne om Badminton Kalaallit Nunaats værdigrundlag
iværksættes forskellige tiltag med henblik på at højne de moralsk/etiske
holdninger hos Badminton Kalaallit Nunaats målgrupper og skabe debat om
emnet.
Badminton Kalaallit Nunaats syn på grundlæggende sammenhænge i
badmintonsporten
Badminton Kalaallit Nunaat ser alle medlemmer som ligeværdige og vedkender
sig ansvaret for, at badmintonsporten udvikler sig som en sport for både den
brede del af badmintonmedlemmerne og den absolutte elite.
Badminton i bredden udgør det samlende fællesskab med badmintonspillet som
det grundlæggende element, hvor den aktive skal sikres en stadig udvikling
inden for badmintonsporten med glæde, samt sportslige og menneskelige
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oplevelser til følge. Breddearbejdet i Badminton Kalaallit Nunaat tager
udgangspunkt i det folkelige element i sporten og klubben/foreningen som de
centrale rammer, hvor sporten udøves.
Badminton i eliten udvikler og danner sportsligt skole for badmintonsporten i
den brede almindelighed, hvor den aktive sikres mulighed for en stadig
udvikling inden for badmintonsporten med glæde, samt sportslige og
menneskelige oplevelser til følge. Den mediemæssige interesse om elitesporten
vil bidrage til badmintonsportens opmærksomhed og udbredelse i det
grønlandske sportsbillede og vil derigennem påvirke og afspejle den øvrige del
af badmintonsporten, dets væsen og værdier. Det elitære område har derfor et
specielt ansvar for at leve op til badmintonsportens værdigrundlag.

2.

Målsætninger

2.1

Formål
Formålet er at beskrive mål og strategier for udviklingen af grønlandsk elite
badminton frem til 2017.
Badminton i Grønland er den 3. største sportsgren målt på aktive (1.019 pr.
31.12.13 baseret på indrapporteringer i 2013). Målt på medaljehøst til AWG og
Island Games er badminton den største sportsgren. Vi vil gerne gøre det endnu
bedre!

2.2

Projektbeskrivels - status
I 2008 ansatte BKN Bjarne Nielsen som landstræner på en treårig kontrakt, der
nu er forlænget til og med 2014.
I foråret 2013 blev følgende målsætninger sat for elite- og landsholdsarbejdet
frem til 2016:
Overordnet vil vi arbejde for at optimere talentudviklingen og skabe en rød tråd i
arbejdet med landsholdet.
Vi ønsker at forbedre vores placering ved AWG og Island Games.
Vi ønsker at måle os med de svageste nationer i Europa og vores nærmeste
nabolande i
Nordatlanten ved at deltage i internationale aktiviteter.
Vi ønsker at måle os med danske spillere ved at deltage i danske turneringer.
Vi ønsker at opprioritere trænerarbejdet
Vi ønsker at kommunikere bedre med klubberne/spillerne/trænerne
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Senior
1. at få en placering blandt de fire bedste lande ved Island Games for hold i
2015.
2. at vinde en individuelle medaljer ved den individuelle turnering ved Island
Games 2015.
3. at få en placering blandt de tre bedste lande ved Island Games for hold i
2017.
4. at vinde tre individuelle medaljer ved den individuelle turnering ved Island
Games 2017.
5. at antallet af turneringsaktiviteter nationalt/internationalt øges for udvalgte
landsholdsspillere.
6. at afholde to årlige træningssamlinger i DK eller et andet land for udvalgte
landsholdsspillere.
7. at udvikle spillere der kan komme i finalen til danske Senior A turneringer.
Ungdom
1. at fastholde placeringer ved AWG 2016.
2. at deltage i Reykjavik Internationale Games fra 2017 og fremefter.
3. at antallet af turneringsaktiviteter nationalt/internationalt øges for
landsholdsspillerne.
4. at talentspejderne i hver af de fire kredse styrkes.
5. at deltage med spillere ved individuelt Junior EM i 2017.
6. at afholde to årlige træningssamlinger i DK eller andet land for udvalgte
landsholdsspillere.
7. at udvikle spillere der kan komme i finalen i danske Mesterrække
turneringer (dansk Eliterække niveau)
Uddannelse
1. at der udbydes flere trænerkurser i Grønland end pt.
2. at udvide antallet af instruktørbesøg fra Danmark til klubberne.
3. at løfte niveauet hos klubtrænerne igennem tættere samarbejde med
landstræner/BKN.
4. at relevante trænere kommer på uddannelse/”i lære” hos landstræneren i
Danmark.
5. at Landstræneren tager kontakt til aktive grønlandske spillere i DK og
holder mindst to samlinger i DK for disse.
6. at der udbydes flere muligheder for dommerkursus/-deltagelser ved f.eks.
udenlandske turneringer.
Kommunikation
1. at der minimum én gang om ugen sker en opdatering på BKN’s
hjemmeside.
2. at landstræneren laver et månedligt nyhedsbrev.
3. at landstræneren laver et notat om Talent og eliteudvikling 2015-2017.
4. at forventninger og kriterier omkring det at være/blive en del af landsholdet
er beskrevet og er tilgængelig information.
5. at hjemmesiden er flersproget.
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Det forløbne år har budt på mange succeser:
Ved Island Games på Åland i juli 2009 vandt vi: 1 guld, 4 sølv og 1 bronze:
Sølv i holdkonkurrencen,
Individuelle medaljer
Guld
herresingle (Frederik Elsner)
Sølv:
herresingle (Bror Madsen),
damesingle (Mille Kongstad)
herredouble (Frederik Elsner/Mininnguaq Kleist)
Bronze
Mixdouble (Mille Kongstad/Bror Madsen)
Ved Island Games på Isle off Wigth vand vi 1 sølv i herresingle (Bror Madsen)
Ved Island Games på Bermuda vandt vi 1 guld i herredouble (Bror
Madsen/Taatsinnguaq Pedersen)
Historisk oversigt over antal vundne medaljer til Island Games og Arctic Winter
Games.
En guldmedalje = 3 point, en sølvmedalje = 2 point og en bronze medalje = 1
point.
Island Games
År
2003
2005
2007 (AFIBE)*
2009
2011
2013

Hold
Placering

Individuelle medaljer
Guld

2 (sølv)
4
(1-(guld))
2 (sølv)
4
5

1
(4)
1

Sølv
1
2
(2)
3
1

Bronze
3
(1)
1

1

Medaljepoint
7
7
(20)
12
2
3

*). Ingen badminton på programmet til Island Games. GBF afholdt Air
Greenland International Badminton Event, dog ikke med deltagelse af alle
”normale” badmintonstærke nationer.
Arctic Winter
Games
År
2004
2006
2008
2010
2012
2014

Individuelle medaljer
Guld
2
8
8
7
10
10

Sølv
5
6
3
5
2
4

Bronze
4
2
5
3
4
1

Medaljepoint
20
38
35
34
38
39
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Ved de individuelle Europamesterskaber i 2010 i Manchester kom Mille
Kongstad videre til 2. runde i damesingle og sluttede blandt de 32 bedste
damesingler i Europa. Det samme gjorde hun i 2008. Vi deltog ikke i
Europamesterskaberne i 2012.
2.3

Målsætninger
Vi arbejder videre på målsætningerne fra 2015-17. Der er sket meget positivt på
disse 3 år, så der er blevet justeret i målsætninger.
Overordnet vil vi arbejde for at optimere talentudviklingen og skabe en rød tråd i
arbejdet med landsholdet.
Vi ønsker at forbedre vores placering ved AWG og Island Games. Guldmedalje
i holdkonkurrencen til Island Games inden fem år er den store gulerod og det vi
vil arbejde målrettet på at vinde.
Vi ønsker at måle os med de svageste nationer i Europa og vores nærmeste
nabolande i Nordatlanten ved at deltage i internationale aktiviteter.
Vi ønsker at måle os med danske spillere ved at deltage i danske turneringer.
Vi ønsker at opprioritere trænerarbejdet og uddannelsen af trænere og
dommere.
Vi ønsker at kommunikere bedre med klubberne/spillerne/trænerne
Vi ønsker at etablere et elitetræningscenter i Nuuk og/eller få spillere til at træne
på danske akademier.

2.4

Struktur i Elite- og talentudvikling
I BKN ønsker vi at arbejde mere langsigtet og mindre projektorienteret. Vi
ønsker at udvikle spillerne badmintonmæssigt og på det personlige plan, så de
også får udviklet kompetencer, der kan bruges udenfor badmintonbanen. Disse
personlige kompetencer som ansvarlighed, målrettet adfærd, villighed til at yde
for at kunne nyde, engagement, positiv tilgang til nye ting, og analytiske evner
bruges både i badmintonsporten og i dagligdagen.
Vi har dannet tre niveauer for eliten.
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3 – senior
Gruppe 3 – ungdom
Der er mange gode og erfarne badmintonspillere i Grønland – til GM er der flere
spillere, der er over 32 år der vinder medaljer. Derfor vil de stadig kunne komme
i betragtning til landsholdsaktiviteter – herunder udtagelse til Island Games.
Spillere over 32 år er som udgangspunkt ikke med i nedenstående elitegrupper.
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Gruppe 1:
Gruppe 1 består af de største ungdomstalenter og etablerede seniorspillere.
Gruppen består af spillere, som har et stort talent – besidder et flydende
benarbejde, stort slagrepertoire, fysisk velfunderet, teknisk velfunderet, villige til
at arbejde hårdt, god vinderindstilling og en evne til at evaluere og reflektere.
Etablerede seniorspillere er de bedste på Grønland
Krav:
 Træner mindst 10 måneder om året.
 Deltagelse i GM.
 Udfylde/aflevere spillerskema og evalueringsskema.
 Rapportering til landstræner mindst hver 6. uge.
 Indstillet på at lave 10 timers frivilligt arbejde for klub/forbund om året. Det
kan være som gæstetræner, instruktør, fotosession, foredragsholder,
opvisningskampe med mere.
 Indgår bindende kontrakt med BKN.
Antal spillere: max 10
Støtte: Støtte til deltagelse i udtagelseslejre/træningslejre, turneringer og evt.
yderligere individuel tildelt støtte efter vurdering af landstræner.
Gruppe 2:
Denne gruppe består af de næststørste talenter i ungdomsregi og U23 spillere,
som ikke er slået igennem endnu i seniorregi. Spillerne har talent, men ikke på
samme niveau som spillerne i Gruppe 1. Seniorspillere, som er blandt de
bedste i Grønland, men har ikke samme niveau som i gruppe 1
Krav:
 Træner mindst 9 måneder om året.
 Deltagelse i GM.
 Udfylde/aflevere spillerskema og evalueringsskema.
 Rapportering til landstræner mindst hver 10. uge.
Antal spillere: max 10
Støtte: Støtte til deltagelse i udtagelseslejre/træningslejre, turneringer og evt.
yderligere individueltildelt støtte efter vurdering af landstræner.
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Gruppe 3 senior:
Spillere som har potentiale, rutine og talent, men som også har talent for andre
sportsgrene. Det kan også være spillere, som ikke har deltaget i GM ét år, men
stadig prioriterer badminton højt.
Krav:
 Træner mindst 9 måneder om året.
 Udfylde/aflevere spillerskema og evalueringsskema.
Antal spillere: max 12
Støtte: Støtte til deltagelse i udtagelseslejre/træningslejre

Gruppe 3 ungdom:
Spillere der er meget unge, som der skal holdes øje med, spillere som har
potentiale og talent, men ikke på samme niveau som spillerne i gruppe 1 og 2.
Spillere som er inde i billedet til AWG udtagelseslejr i slutningen af ulige år. Her
indgår også spillerne, der studerer i udlandet/Danmark, og spillere som evt.
deltager på landshold i andre sportsgrene.
Krav:
Træner mindst 9 måneder om året.
Udfylde/aflevere spillerskema og evalueringsskema til talentspejder
Rapportering til talentspejder mindst tre gange årligt
Antal spillere: max 16
Støtte: Støtte til deltagelse i udtagelseslejre/træningslejre.
Hvert år i maj evalueres det forløbne år og der er optagelse og udslusning af
spillere. Landstræneren kan til enhver tid optage nye spillere/flytte optagne
spillere til en anden gruppe. Udslusning/flytning til anden gruppe kan også ske
til enhver tid, såfremt spillere ikke lever op til de beskrevne krav.

2.5

Rammer
At BKN udgiver love for badminton og give bindende fortolkninger af disse.
”Love for Badminton Kalaallit Nunaat (BKN)” trådte i kraft pr. 16. april 2011,
senest revideret 28. mats2013.
Næste trin er at udforme og ajourføre reglementer.

3.

Træningscenter Nuuk
Indenfor to år ønsker vi at etablere et træningscenter, der i samarbejde med
uddannelsesinstitutionerne i Nuuk og ESG afholder morgentræning to dage om
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ugen – 1½ time hver gang. Formålet er at få øget trænings-mængden hos vores
bedste spillere, så vi kan matche de nationer vi måler os med og på sigt blive
bedre end dem. Målgruppen er talentfulde spillere udtaget af landstræneren.
Træningsindhold kan være badmintonspecifikt og generel styrke/koordinations/konditionstræning evt. sammen med andre idrætsgrene.
Generelt vil vi arbejde for i samarbejde med ESG, GIF og
uddannelsesinstitutionerne at skabe bedre forhold for eliteudøverne med
henblik på at udnytte deres potentiale fuldt ud i kombination med deres
uddannelse.

4.

Økonomi
Budget

2014-15
kr.

2015-16
kr.

2016-17
kr.

Landstrænerteam

122.000

126.000

130.000

Senior - topsatsning
Senior – øvrige

84.000
155.000

87.000
160.000

90.000
165.000

Ungdom:
AWG
NAP
RIG
Ungdom - øvrige

111.000
30.000

120.000
168.000
30.000

173.000
30.000

Uddannelse

210.000

216.000

222.000

BKN Elitecenter Nuuk
Udgifter i alt

712.000

50.000
907.000

50.0000
810.000

Finansieringen af dette projekt kræver midler, som vi vil skaffe via
samarbejdspartnere nye som gamle, GIF og Elite Sports Greenland.
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5.

Afslutning - Mission

5.1

Afslutning
Udover aktiviteterne i dette projekt afholder vi stadig GM, by- og kredsmesterskaber og dommerkurser. Vi vil stadig gerne have flere til at spille badminton udvikle breddebadminton og have en forbedret kommunikation forbund og
klubber imellem og klub til klub.
Vi er meget motiverede for at bringe grønlandsk badminton op på næste niveau
og håber at vores nuværende og fremtidige samarbejdspartnere har lyst til at
være en del af denne fremtidige succeshistorie.

5.2

Mission
Grønlandsk badminton har i de seneste mange år haft en betydelig sportslig
succes. Med fremgang og succes kommer andre gode effekter, som mediernes
interesse, offentlig opmærksomhed og interesse fra sponsorer og aktive
spillere. Badmintonsporten er i konkurrence med nye fleksible motionsformer og
nye idrætter og effekten af fremgang og succes er ikke slået igennem på
klubbernes medlemstal og antallet af Badminton Kalaallit Nunaats
medlemsklubber.
Medierne er viser ikke meget badminton i hverken den skrevne eller de visende
medier. Endvidere spores der en mindre tilbagegang i de mindre klubber mens
der sker fremgang i de større klubber i specielt uddannelsesbyerne.
Tilbagegang er der også i klubberne i forhold til at fastholde og rekruttere
frivillige til klubarbejdet.
Badminton Kalaallit Nunaat ønsker at
•
•
•

Medlemskurven fortsat skal stige og der skal rekrutteres flere aktive til
badmintonklubberne
Få etableret én sammenhængende organisation, som for alvor kan udvikle
grønlandsk badminton
Få skabt fornyet interesse for at løse opgaver som frivillig i de grønlandske
badmintonklubber, kredse m.v. Få skabt en hovedbestyrelse, som danner
baggrund for en optimal ramme for formulering af fælles visioner, strategier
og politikker, som samler organisationen med klubberne i centrum.
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