MOTION angående coaching
Täby Badmintonförening lägger in en motion om att ändra coachingreglerna så att de
överensstämmer med de danska reglerna. All information finns på danska nedan.
De danska reglerna är nya och gäller från säsongen 2016-2017.
För att kunna informera tävlingsarrangörerna skall reglerna gälla från 1 januari 2017.
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Badminton Danmark har ændret reglerne for coaching i ungdomsturneringer for U9-, U11- og U13-spillere.
Målet er at skabe selvstændige badmintonspillere.
Efter Badminton Danmarks Hovedbestyrelsesmøde den 29. juni blev det vedtaget, at der fra den kommende
sæson vil gælde nye regler for coaching af ungdomsspillere i U9-, U11- og 13-turneringer.
Regelændringen betyder, at spillerne fremover ikke må modtage coaching ved ophold i sættene. Målsætningen
er, at regelændringen vil medvirke til, at Danmark i fremtiden udvikler mere selvstændige badmintonspillere.
- Evnen til at registrere hvad der sker og reflektere over det er rigtig vigtig for de unge spillere, så de selv bliver
bedre til at finde ud af, hvad de skal gøre i kampene, siger Bo Ømosegaard, Talentudviklingschef i Badminton
Danmark.
Læs også: Talentpris-vinder: BadminPlay klæder spillerne bedre på
Bo Ømosegaard bliver suppleret af Kenneth Larsen, Elite- og arrangementsansvarlig i Badminton Danmark.
- Vi vil gerne have, at børnene lærer at tænke selv, og at de spiller badminton, fordi de nyder det og har en glæde
ved spillet. De skal ikke styres og instrueres fra start af, fordi de i så ung en alder ikke har nogle muligheder for at
forholde sig til det, siger Kenneth Larsen.
I BWF’s regelsæt er det blandt andet lovligt for spillerne at modtage coaching mellem duellerne. Den regel gør sig
heller ikke gældende i Badminton Danmarks turneringer, og nu bliver det altså heller ikke muligt at give eller
modtage coaching ved ophold ved 11 point.
Læs også: BadminPlay: Leg, udvikling og glæde
- Grunden til, at vi har lavet undtagelserne her i de danske regler, er, at vi gerne vil udvikle selvstændige unge
spillere, der selv kan træffe beslutninger, siger Bo Ømosegaard.
Fra U15 vil det være muligt at modtage coaching ved ophold i sættene, og det er der også en god forklaring på.
- Spillerne skal lære til at indgå i en dialog med træneren, og det kan de først gøre, når de bliver ældre, fordi de
bliver bedre til at forholde sig og tage stilling til de input, der burde komme. Det er med til at udvikle børnene til de
ældre årgange, siger Kenneth Larsen.

Tryk her og find de gældende spilleregler fra sæson 2016/2017.
Den specifikke regel skal findes her:
16.5.1 Kun når bolden er ude af spil (§ 15), er det tilladt en spiller at modtage råd under en kamp.
(For Danmark er besluttet, at spillere i U9, U11, U13 og U15 ungdomsturneringer må modtage råd/coaching i
henhold til appendiks til spillereglerne ”Coachingregler for ungdom”).
Appendiks ”Coachingregler for ungdom”
Pkt. 16.5.1 ”Coachingregler for ungdom”
Ved afvikling af ungdomsbadmintonkampe i Danmark er følgende coachingregler gældende
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