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➢ Hvad ved man om talentudvikling?

➢ Hvad betyder det for BD´s talentudvikling? 

➢Rekruttering og fastholdelse af piger i badminton –

en udfordring!

Indhold:



Hvad er et talent?

”En ungdomsatlet med 
kompetencer og færdigheder i en 
sportsgren, som sandsynliggør en 
langsigtet udvikling til senioratlet på 
højeste internationale niveau”



Hvad ved man om talentudvikling?

Talent er 
multidimentionelt!

En høj score på en dimension 
kan kompensere
for en lav score i en anden 
dimension

Mange udråbte ”talenter” når 
aldrig verdensklasse





Talentbegrebet referer til 
potentiale!

Asbjørn Keis - 2. års u/15

Noah Gibson - 1. års u/17

Problemer med talentspotting- og selektion

Børn udvikler sig med forskellig 
hastighed!



Talentidentifikation – altid svært, og 
umuligt før puberteten!

Hvis vi selekterer for tidligt er risikoen 
for at vi vælger de forkerte til- eller fra 
for stor

Frem til puberteten bør klub (eller forbund) 
ikke foretage nogen aktiv selektion. 
Tværtimod, bør fokus være på at skabe så 
stor en ”talentmasse” som muligt i den 
pågældende sportsgren.

Central pointe i talentidentifikation!



Væk fra ”udpegning” af individuelle 
talenter i en tidlig alder til fokus på 
atleternes samlede miljø

De lokale træningsmiljøer er den 
afgørende faktor for, om et talent 
udvikler sit potentiale. Forbundet bør 
derfor have et stort fokus på at 
understøtte og udvikle de 
klubtræningsmiljøer, som talenterne 
befinder sig i.

Hvad betyder det for vores talentudvikling?



Badminton Danmark ønsker at understøtte inspirerende, udviklende 
og først og fremmest motiverende talentudviklingsmiljøer!

Det er træningsmiljøer:

Som er mestringsorienterede. Det betyder i praksis, at der er fokus på 
udvikling af færdigheder, egenskaber og livsstil med henblik på senere
at opnå resultater. Det skal ikke ses som en modsætning til at 
konkurrere. Mange færdigheder udvikles måske allerbedst i 
konkurrence ”med spillet som træner”, men præstation i en tidlig 
alder er ikke afgørende for succes som seniorspiller.

Som skaber optimale rammer for læring. Hvis man skal blive dygtig til 
at spille badminton, kræver det, at man udvikler sig – at man lærer
noget. Viden om- og forståelse af, hvad læring er, og hvordan man 
som træner skaber de bedst mulige rammer for spillernes læring er 
afgørende for, at spillerne kan udvikle deres fulde potentiale. 

Ny talentudviklingsstrategi 2020-2024



Det er træningsmiljøer:

Hvor spillerne oplever træningen som et frirum, der 
understøtter spillernes autonomi, samhørighed og oplevelse 
af egen kompetence, og hvor de ikke bliver målt og vurderet 
hele tiden. Samt at træningen skaber rammer for godt 
kammeratskab og gode oplevelser, der styrker 
træningsfællesskabet. 

Hvor der er rum og plads til den frie leg, det frie initiativ 
herunder selvorganiseret træning og hvor atleten lærer (og 
får mulighed for) at tage ansvar for egen udvikling. 



Det er træningsmiljøer:

Hvor der er dygtige, nysgerrige trænere, ledere og forældre, 
som opererer på børnenes/den unge udøvers præmisser og 
som sætter ”barnet” snarere end ”idrætsudøveren” i 
centrum. 

Hvor der er forståelse for gevinsterne ved det forpligtende 
fællesskab. Jo mere elitært et miljø, jo mere er intern 
kappestrid en del af dagligdagen. Men intern konkurrence 
kan blive en barriere, hvis den overstråler udøvernes følelse 
af tilhørsforhold til hinanden og til klubben/miljøet.

Hvor der er kvalitet og kontinuitet i den ugentlige træning. I 
sidste ende, skal der trænes meget for at nå verdenstoppen, 
men selv blandt senior topspillere er kvalitet og kontinuitet i 
træningen vigtigere end selve træningsmængden. Hellere 
færre træningspas med kvalitet end flere med lavere kvalitet!



Opgør med 10.000 timers reglen!

10.000 timers-reglen har skabt et uhensigtsmæssigt
stort fokus på træningsmængde.
Det har krævet, at der skulle trænes meget fra en ung 
alder for at nå det magiske antal timer, og det har øget
risikoen for skader og drop out.

Violin- og skak studie – ikke overførbar til 
komplekse idrætsgrene 
Nogle blev eksperter efter 3000 timer, andre ikke 
selv efter 10.000 timer

Tidlig specialisering og store mængder bevidst målrettet træning 
er derfor ikke en anbefalelsesværdig udviklingsmodel



Vigtigt!

Skrue ned for den trænerstyrede træning –
give mulighed for selvorganiseret træning.
Hvis børnene så ønsker kun at spille 
badminton og (på eget initiativ) være i hallen 
hver dag, er det blot skønt!

Vi skal kunne rumme de børn, der også 
gerne vil dyrke en anden idrætsgren, når 
de er små. Passe på med en for stor 
”træningspakke” i en tidlig alder, der 
umuliggør anden idrætsdeltagelse 



• Skrue ned for turneringdeltagelsen/antal kampe før puberteten (Især U11, U13 A og M)

• Skrue lidt/meget ned for træningsmængden før puberteten

• Mindre trænerstyret træning – mulighed for selvtræning/fri træning (glæde og ansvar)

• Varieret og sjov træning - også ikke-badmintonspecifikke aktiviteter

• Større fokus på det sociale miljø i klubben/træningen (især for pigerne) Lav rene pigetræningspas

• Overvej behovet for privattræning - hvis ja, da overveje ”rammerne”

• Rumme børn, der også gerne vil dyrke anden sport

• Ændre ranglisten, så den reducerer betydningen af antal spillede turneringer!

Hvad kan BD gøre for at imødegå en for forceret talentudvikling og sikre så stor 
en talentmasse som muligt?



Udfordringer ift. piger i badminton

Badminton Danmark – medlemstal børn og unge 

Der har altid været færre piger end drenge, der starter til og spiller badminton – ca. halvt så mange 
piger som drenge 

Der er ikke forskel mellem piger og drenge i det %-vise frafald over årgange. Dvs. fastholdelsen er ens mellem de 
to køn



Vi ved ikke præcis hvorfor, der er færre piger, der vælger at starte til badminton, 
men vores oplevelse/erfaring er, at pigerne meget vælger sport efter deres 
veninder (gymnastik, dans, håndbold etc.).

Der er klubber, hvor der er lige så mange piger som drenge. De klubber har
kvindelige trænere tilknyttet, laver separate pigetræninger og har fokus på
pigernes sociale samvær (sociale aktiviteter, møder, oprykning i grupper, 
mulighed for at tage veninder med etc.). 

De klubber er bedre til at fastholde piger end gennemsnitsklubben. Om de også 
er bedre til at rekruttere er uvist, men vil blive undersøgt.

Udfordringer ift. piger i badminton                      



Udfordringer ift. piger i elitesport

Badminton Danmark gennemførte et udviklingsprojekt i 2012, hvor kvindelige elitebadmintonspillere 

og mandlige/kvindelige elitetrænere blev interviewet omkring elitebadminton pigers udfordringer, 

behov og trivsel

”Piger i hård konkurrence – skab trivsel og præstation”



Badminton Danmark Projekt ”Piger i hård konkurrence – skab trivsel og præstation”

Pigerne har tre hovedkarakteristika (baseret på kvindelige atleter/træneres egne vurderinger!):

Og ja, det er generaliseringer!!



Badminton Danmark Projekt ”Piger i hård konkurrence – skab trivsel og præstation”

Pigerne har tre hovedkarakteristika:



Badminton Danmark Projekt ”Piger i hård konkurrence – skab trivsel og præstation”

Pigerne har tre hovedkarakteristika:



”Piger i hård konkurrence – skab trivsel og præstation”

15 anbefalinger:



”Piger i hård konkurrence – skab trivsel og præstation”

15 anbefalinger:



”Piger i hård konkurrence – skab trivsel og præstation”

15 anbefalinger:



”Piger i hård konkurrence – skab trivsel og præstation”

15 anbefalinger:



8 centrale principper i trænerarbejdet med elitepiger:



Badminton Danmarks centrale udfordring ift. at få flere 

piger til at dyrke badminton:

Rekruttering: Hvordan får vi flere piger til at starte med at spille badminton?

Generelt: Hvilke faktorer er afgørende for piger/drenges valg af 

idrætsgren?

Fastholdelse: Større kendskab blandt trænere til, hvordan man skaber gode 

træningsmiljøer for piger

Der er langt færre (og alt for få) kvindelige trænere i badminton – både i 

børne/ungdom og på eliteplan.



Talentudviklingen foregår primært i klubberne!

Tak for 

opmærksomheden!


