
INTERNAL#

Tid Tid

10.00 – 11.30 10.00 – 11.00

17.15 – 18.15 17.15 - 18.45

18.15 – 19.30 18.45 - 20.00

19.30 – 20.30 20.00 - 21.15 Motion Baneudlejning

20.30 – 21.30 21.15 - 22.30 Motion Baneudlejning

21.30 – 22.30

Hold Årgang

U7 - U11 

(Begyndere)
2012 og senere

U11 2012 - 2013

U13 2010 - 2011

U15 2008 - 2009

U17 2006 - 2007

Senior Fælles-

træning

Ca. 17 år og 

ældre

Formiddags-

motion
Alle

Motion

Voksne

Voksne 

motionister

Motion

Baneudlejning
Alle

Fælles opvarmning efterfulgt af spillerunder med doubler og singler. 

For dem der har lyst til at spille badminton i dagtimerne. I den forgangne sæson var der ca 40 

spillere i en alder af 65+.

Der vil være en kort fælles opvarmning. Derefter er der et par spillerunder, hvor man kan spille 

både double og single efter ønske og med forskellige makkere fra gang til gang.

Begyndere: For nye spillere, der ikke har spillet før og dem der ca. har spillet et års tid. Der er fokus 

på indlæring af grundlæggende teknik gennem badminton-lege.

Let Øvede: For spillere der typisk allerede har spillet 1-2 år og har arbejdet med den grundlæggende 

teknik.

Øvede: Spillere der har styr på den grundlæggende teknik efter 2-4 års træning. Man er motiveret for 

at lære mere teknik og deltager sandsynligvis på EBK's turneringshold eller ved stævner.

Motion Ungdom: Børn/unge der har lyst til motion med badminton. Der vil være begrænset fokus på 

teknisk træning og mere fokus på at spille og have det hyggeligt.

Der tages forbehold for ændringer i hold og træningstider, se altid de aktuelle tider på www.e-b-k.dk. 

Sæsonstart: Uge 36 for alle hold undtagen ungdom, der starter i uge 34 (22/8). Kom og prøv et par gange inden du bestemmer 

dig. Du kan låne ketcher hos os. Der er 25 % rabat på hold nummer 2 som du tilmelder dig.

For holdene "Motion Voksne" og "Senior Fællestræning" vil det være muligt at deltage ved betaling pr. gang via Mobilepay til en 

pris, der svarer til den "dobbelte" pris som ved et sæson-kontingent.

For dem der er 2-4 spillere der vil spille sammen. Udlodning af baner foregår ved EBK’s 

generalforsamling i august eller efterfølgende ved booking på www.e-b-k.dk

U15 - U17 (Motion Ungdom)

Motion Baneudlejning

Motion Baneudlejning

Formiddagsmotion

U13 – U17 Øvede

Motion Baneudlejning

Senior 

Fællestræning

Beskrivelse af niveau på tværs af ungdomsårgange

Badminton for alle hos EBK i Elbohallen

Mandag Onsdag

Motion Voksne

Elbohallens Badminton Klub - Sæson 2022/2023

U11 - U13 (let-øvede/øvede) U11 – U13 (Begyndere / let-øvede)16.00 – 17.15 16.00 - 17.15

Hold Hold

Holdbeskrivelser

Formiddagsmotion

U7 - U11 (Begyndere)


