
 

   

ELITETRÆNERUDDANNELSEN 
- udvikling af spillere med internationalt medaljepotentiale. 

Formål & opbygning 
Uddannelsens primære formål er at bibringe deltageren viden, indsigt og erfaring i arbejdet med badmintonspillere på 

internationalt senioreliteniveau, så træneren på sigt bliver i stand til at varetage træneropgaver i tilknytning til det Nationale 

Elite Træningscenter i Brøndby. På uddannelsen opnår træneren: 

• Indsigt, erfaring og relationer i Badminton Danmarks eliteprogram og træning af elitespillerne på NETC 

• Viden og færdigheder, der gør træneren i stand til at varetage træning og ledelse af badmintonspillere på 

seniorlandsholdsniveau 

Uddannelsens indhold er opdelt i tre hovedtemaer, hvor det sikres at trænerne opnår viden, færdigheder, erfaring og 

afklarede holdninger inden for: 

• Sporten – den badmintonspecifikke indsigt 

• Træneren som leder – personligt lederskab  

• Sportsvidenskab og samarbejde med eksperter 

Uddannelsen indeholder både praktik (deltagelse i træning og turnering), mentoring samt undervisning, projektarbejde og 

formidlingsopgaver. 

Det forventes, at deltageren indgår i dialog- og refleksionsprocesser om egen praksis, og aktivt bidrager til udviklingen af de 

øvrige kursisters udvikling. 

Praktiske oplysninger 
Stedet for uddannelsen tager udgangspunkt i Idrættens Hus i Brøndby, men deltagerne skal være fleksible i forhold til 

praktik- og undervisningsforløb kan placeres i andre landsdele. 

Uddannelsens er fordelt på 10 samlinger med både praktisk og teori. Samlingerne varer mellem 2-5 dage fordelt over 2 år. 

Endvidere skal kursisterne deltage ved internationale turneringer i Europa og Asien. 

Anslået tidsforbrug 
Undervisningssamlinger: 25 dage fordelt på 10 samlinger hen over 2 år. Hertil skal lægges egen forberedelsestid, 

opgaveløsning samt selvstudietid. Fordelingen af undervisningssamlingerne på uddannelsens fire semestre: 

• Første semester: 2 undervisningssamlinger af hhv. 5 og 3 hverdage 

• Andet semester: 3 undervisningssamlinger af hhv. 2x2½ og 2 hverdage 

• Tredje semester: 2 undervisningssamlinger af 2 hverdage 

• Fjerde semester: 3 undervisningssamlinger af 2 hverdage 

Praktikforløb på det nationale træningscenter: 5-7 dage  

Deltagelse i internationale turneringer: ca. 20 dage ved udenlandske turneringer over 2 år 

Praktikforløb og turneringsdeltagelsen tilrettelægges, når uddannelsen er påbegyndt. 

Deltageren skal afsætte den nødvendige tid til gennemførelsen af aktiviteterne på uddannelsen, herunder fri fra 

arbejde/studie i det nødvendige omfang. 

Første undervisningssamling er januar 2022 og uddannelsen forventes afrundet i 4. kvartal 2023. Øvrige datoer for praktik- 

og undervisningsforløb planlægges i fællesskab. 

Pris 
Deltagerprisen er DKK 40.000,00 og betales i 4 rater. 

I forbindelse med deltagelse i turneringer inden for uddannelsens rammer dækker Badminton Danmark opholds- og 

rejseomkostninger. 

Uddannelsens optagelseskriterier 
Der optages 3-5 trænere på elitetræneruddannelse, og ansøgere optages på baggrund af en individuel vurdering. Ansøgere 

skal have både relevant uddannelse og trænererfaring, 

Alle ansøgeren skal have gennemført Badminton Danmark talenttræneruddannelse, del 1 og 2 (eller tilsvarende) eller kan 

fremvise en plan for opnå dette uddannelsesniveau i løbet eliteuddannelsens første halvdel. 
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Herudover er det kvalificerende at have erfaring med træning på ét eller flere af følgende niveauer: 

• Aktuel* erfaring som landstræner i udlandet 

• Minimum 3 års aktuel* erfaring som cheftræner i 1. divisions- og ligaklubber 

• Minimum 3 års aktuel* erfaring som hovedtræner for ungdomselitespillere, der er medaljetagere til U17 & U19 DM 

• Spillererfaring på senioreliteniveau, dvs. har været optaget i Badminton Danmark eliteprogram inden for de seneste 3 

år eller har haft minimum 5 år aktuelt spillererfaring på liganiveau, og samtidigt har relevant trænererfaring. 

*Inden for de seneste fem år. 

Ansøgere skal fremsende en motiveret ansøgning indeholdende et CV. Ansøgningen sendes til Badminton Danmark senest 

den 1. oktober 2021 på mail ulja@badminton.dk 

Evt. optagelsessamtaler planlægges afholdt i løbet af uge 43+44. 

 

Faglig ledelse 
Elitetræneruddannelsen ledes af: 

Uddannelses og udviklingschef, Ulrik Ditlev Jansen, ulja@badminton.dk – tlf. 25 85 46 47. 

Elite- og Sportschef, Jens Meibom 

 

Mentorer på uddannelsen 
Cheflandstræner, Kenneth Jonassen 

Landstræner, Jakob Høi 

Assisterende landstræner, Thomas Stavngaard 

Assisterende landstræner, Jesper Hovgaard 

Center- og transitionstræner, Rune Ulsing 
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