Værdigrundlag for STBK
Stubbekøbing Badmintonklub har gennem årene udviklet sig til en succesfuld klub, hvor visionen
er, at der skal være plads til alle. Vores motto i STBK er

BADMINTON KAN SPILLES HELE LIVET

Badminton for alle
STBK forsøger at spille på flere strenge, selv om det kræver mod, engagement og flere hænder. Vi
vil nemlig gerne imødekomme de spillere, der spiller badminton af lyst og med glæde samt
inspirere dem, der ønsker at udvikle sig i sporten på konkurrenceplan.
I træningen af ungdomsspillere har vi fokus på sammenhold, fællesskab og på at skabe gode
venskaber på tværs af årgange. Vi vil i STBK arbejde for at de unge i overgangen kan identificere
sig selv som seniorbadmintonspiller ved at skabe et godt netværk mellem ungdom og
seniorspillere så lysten bevares til at dyrke badminton i STBK kombineret med studierne, hvilket er
vigtigt for trivsel, indlæring og relationer til området.
Det er vores håb, at vores medlemmer livet igennem har lyst til at spille badminton, lige fra den
ambitiøse ungdomsspiller, til motionisten der primært spiller for at motionere. Alle skal have
mulighed for at dygtiggøre sig, og udvikle eller vedligeholde sit talent.
Vi ønsker at STBK skal være et naturligt samlingspunkt for seniorspillere og motionister for at
skabe og vedligeholde venskaber både på og udenfor banen.

Respekt og fairplay
I STBK lægger vi vægt på, at alle medlemmer udviser respekt, fair play og korrekt sportslig
optræden overfor alle, herunder trænere, modstandere, medspiller og frivillige, samt at de
anvender og omgås klubbens materialer og faciliteter med respekt.

Trænere og ledere
I STBK stiller vi krav til trænere og ledere om ansvarlighed og høj sportslig moral. Det forventes,
at alle har en seriøs indstilling, udstråler glæde og begejstring, samt kæmper loyalt for holdet og
for klubben. Vi bestræber os på at uddanne vores egne trænere ved bl.a at animere vores egne
spillere til trænergerningen og sende trænere og træneraspiranter på træningskurser. Alle vores
trænere er uddannet i forhold til de trænergerninger de har, hvilket vi i STBK formelt anerkender.

Engagement
Vi lægger vægt på at engagere såvel medlemmer som forældre, for at få alle til at føle sig som en
del af klubben. Det er vigtigt for klubbens eksistens og succes at alle bidrager med stort eller
småt.

FLERE GØR MERE I STBK

