
Er du vild med badminton, og har du lyst til at udvikle dig som badmintonspiller? Så er VGIE det helt rigtige  sted for dig!

LEV LIVET - FULDT UD

Badmintonlinje



Kom med på banen!

Badmintonlinjen på VGIE er for alle uanset niveau –  
vi tilpasser træningen efter dig, så du kan  
spille på netop det niveau, der passer dig. 

Undervisning i Badminton
Du har træning tre gange om ugen, hvor hvert  
træningsmodul varer 1,5 time. Der er to trænere på  
linjen, derfor har vi mulighed for at lave opdelt træning.  
Dine trænere er DGI-træneruddannede og hjælper og 
guider dig, så du udvikler dine evner og teknikker som  
badmintonspiller. Til træningen har vi blandt andet  
fokus på udvikling og forbedring af:
• Tekniske basisfærdigheder som serv-clear-drop-

smash-greb
• Fysiske elementer som benarbejde og bevægelse
• Single/double-taktik
• Slagteknik

Hvor træner du?
Du træner i en af vores to haller, der hver har fem baner. 
Typisk foregår træningen i Hal 1. 
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Turneringer og stævner
På badmintonlinjen deltager du i mange turneringer og 
stævner. Vi tilmelder flere forskellige hold i DGI’s  
holdturnering, så alle får en central rolle på holdet,  
og du bliver udfordret på dit eget niveau.  
For eksempel:
• DGI’s holdturnering for efterskoler
• Deltagelse i kvalifikation til DM for efterskoler
• Træningskampe mod andre efterskoler
• Interne stævner på VGIE
• Mulighed for deltagelse i individuelle stævner

Linjefagstur
På badmintonlinjen tager vi hvert år på tur til et andet euro-
pæisk land. På turen træner du, spiller kampe og oplever 
andre kulturer sammen med dine linjekammerater. 

Læs mere på VGIE.dk og følg os på Facebook  
og Instagram. 

Vidste du, at badmintonlinjen 
hvert år tager på linjetur til  

andre lande? Du spiller  
kampe og møder andre  

kulturer i området.


