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Tävlingsgrupp (12-19 år) Elit Junior
För spelare 12-19 år finns möjlighet att ingå i Tävlingsgrupp Elit Junior utifrån nedanstående kriterier 
som bedöms av ansvariga tränare. Kriterier:

Intresse       Spelstyrka        Mognad       Uppförande       Tävlingsambition

Utträde ur Tävlingsgrupp Elit Junior sker efter det år man fyller 19 år.

Ansvarig tränare för Tävlingsgrupp Elit Junior är Gabriel Ulldahl.

Syfte med Tävlingsgrupp Elit Junior
• Skapa en spelaridentitet                                         
• Förbereda spelare för att kunna ta steget till       
 Tävlingsgruppen Elit Senior 
• Att kunna slåss om medaljer på DM/SM                      
• Introduceras till tränaryrket (15 år och uppåt)                                                                          
• Spela i klubbens A-lag eller andra serielag        

Utbud för spelare i 
Tävlingsgrupp Elit Junior
• Träna 4-5 pass/vecka
• Fysiskt träning
•  Individuell träningsplanering
• Individuella utvecklingssamtal
• Coachning på vissa SJT och SM
• Träningsläger
• Rätt att delta på Elitgruppen Seniors träningar 
• Spelare i Tävlingsgrupp Elit Junior har rätt att spela   
 avgiftsfritt på lediga banor i PTBK förutsatt att 
 spelpartner också har samma rätt.

Spelare i Tävlingsgrupp Elit Junior 
förväntas:
• Tävla minst 7 tävlingar/termin.                               
• Delta i seriespel, SJT-och SGP-tävlingar, DM och 
 SM-tävlingar                                                                     
• Tävla på nivå 3-tävlingar
• Spelmässigt tillhöra topp-8 i sin åldersklass i Sverige
• Att komma i tid till träningar och höra av sig till   
 tränaren om man ej kan komma
• Närvara på Badminton- och fysträningar
• Respektera PTBK:s etik- och moralpolicy
• Tränings- och tävlingsupplägg planeras i samråd med  
 tränare
• Vid uttagning till seriematch så prioriteras det före   
 individuellt spel
• Träningsdagbok
• Ha klubbens overall eller matchkläder på tävlingar
• Skicka in tävlingsplanering i början av terminen
• Delta som coach på en tävling/termin
• Delta som assisterande coach på fem träningstillfällen/ 
 år för badmintonskolan
• Delta som funktionär på SBL-hemmamatcher och   
 klubbens tävlingar
• Träna på egen hand

För förälder med barn i
Tävlingsgrupp Elit Junior
• Terminspriser finns på www.ptbk.se 
• Ställa upp som hjälp vid klubbens arrangemang
• Ta del av PTBK:s Etik & Moral Policy och följa dess   
 uppmaningar.

Nästa steg
Efter varje termin i Tävlingsgrupp Elit Junior tas ett beslut om vilken sektion spelaren ska träna vidare i: Tävlingsgrupp Junior 
eller Tävlingsgrupp Elit Junior. Detta beslut tas av Tävlingsgruppens ansvariga tränare i samspråk med spelare & förälder.  
Vid rekrytering till Tävlingsgrupp Elit Senior görs en individuell bedömning utifrån hur väl spelare har presterat utifrån de direktiv 
som angivits i Tävlingsgrupp Elit Senior samt en avstämning mot de kriterier som gäller vid rekrytering till Tävlingsgrupp Elit Senior.

Överblick Tävlingsgrupp Elit Junior

För mer information kontakta gabriel.ulldahl@ptbk.se


