TRITON - ET STOLT
BADMINTON FÆLLESSKAB

VI VIL NOGET MERE - VIL DU VÆRE MED?
I Triton er vi vilde med badminton. Vilde med at dyrke vores sport i
fællesskab. Vi sætter barren højt, når det gælder udvikling af det
sociale sammenhold, som vi alle værner om. Vi varetager de mange
opgaver i samlet flok. Det er i fællesskab, at gevinsterne høstes, og de
uforglemmelige minder skabes.
På tværs af aldersgrupper, niveauer og baggrund drives vi alle af at
være en del en klub, hvor vi værner om gode oplevelser og et stærkt
sammenhold. Vi mødes som mennesker, hvor individuelle mål og
Magnus Johannesen en
stjerne i svøb

handlinger skal nås indenfor fællesskabets rammer.
Triton har i år 80 års fødselsdag. Det er vi stolte af. Vi er en klub der
har været med fra badmintons spæde start. Vi har i tidens løb høstet
store triumfer med både nationale og internationale mesterskaber. Vi
glæder os over fortiden, fundamentet for nutiden og grundlaget for
fremtiden.

TRITON I DAG
Tritons position i det nye årti

Vi er over 300 badmintonspillere, 6070 ledere, flere hundrede forældre og
en stor flok frivillige hjælpere, der
træder til når der bl.a. skal skaffes et
økonomisk grundlag for vores mange
badmintonaktiviteter. Sportsligt står
vi stærkere, end vi har gjort længe.
I vores sprudlende ungdomsafdeling
spilles der badminton i alle aldre og
på alle niveauer. En stor flok unge
badmintonspillere

tager

hver

søndag deres forældre under armen,
når der afholdes miniton.
De yngste badmintonspillere er også

Tid til den gode mad og det gode klubliv

repræsenteret i holdturneringen som
U9. De er indtil videre gået ubesejret
gennem turneringen, og vil ifølge de
små purke selv gå hele vejen til DM.

Triton er et positivt fælleskab med
fokus på sundhed og bevægelse
gennem badmintonspillet

Vores store søndagsflok af miniton spillere. Børn og forældre er klar til fælles leg.

UNGE SPILLERE FYLDT MED
ENERGI OG AMBITIONER

I hallen

på Hasseris

Gymnasium og i Vester

Vi tager vare om og passer på vores spillere,

Mariendal Hallen er eftermiddagene og de

uanset om badminton er ren fornøjelse og

tidlige

mange unge

god motion eller mere seriøs og ambitiøs

badminton spillere. Over 150 børn får en sjov

med mange ugentlige træninger. I den mest

oplevelse

gennem

taltentfulde del af flokken findes der spillere,

badmintonspillet. Mange af dem har allerede

der allerede begår sig flot i den danske

været i gang med spillet i en lang årrække og

ungdomselite

har udviklet deres spil til mange forskellige

Danmarksmesterskaberne til følge. En del af

niveauer.

disse spillere udgør allerede grundstenene på

aftentimer
og

fyldt
god

med

motion

med

flere

vores forskellige seniorhold.

medaljer

ved

EN BADMINTONKLUB
HVOR ALLE KAN VÆRE MED

En institution i Triton - onsdag aftens 5. fællestræning med 87 årige spilplanlægger Ole Theistrup i spidsen
En vigtig ingrediens i vores fællesskab
er en stor flok motionister og veteraner
-

spillere

i

alle

aldre

og

på

alle

niveauer. De fleste har været med længe,
og stadig nye spillere kommer til. De
har det fælles mål at få sved på panden
og nyde legen med den lille fjerbold. De
er en vigtig sammenhængskraft i vores
altid

udfordrende

arbejde

med

at

få

klubben til at hænge sammen på tværs af
alder, niveau og køn. I denne flok på
over 100 spillere findes også nogle af de
ressourcer,

der

skal

bruges

som

hjælpere til diverse arrangementer samt
sponsorer, der støtte økonomisk op om
vores

mange

aktiviteter.

Gruppen

er

også blandt de mest trofaste gæster i
vores café, når aftensmaden og en kold
øl

skal

nydes,

og

de

røverhistorier skal udveksles.

seneste

Badminton for to generationer samtidig

SENIORAFDELINGEN

Danmarksserieholdet - en god blanding af
rutinerede kræfter og ungdommens gå-på-mod
Udover

vores

ungdomsspillere,

Ud over disse træninger deltager de mest

motionister og veteraner består klubben

ambitiøse og talentfulde spillere i daglige

af

træninger,

en

dygtige

Vores 4. hold i Kvalifikationsrækken hvor de unge
spillere udgør den største del

seniorafdeling

tungeringshold

der

med

fylder

fire

hallen

til

træning tirsdag og torsdag aften.

divisionsholdet

forrygende

sæson,

er

i
der

gang

at

den

samlede

træningsmængde når 5-7 træninger om
ugen.

3. divisionsholdet - et meget ungt og talentfuldt hold
med en gennemsnitsalder på 19 år
3.

således

med

en

forhåbentlig

1. divisionsholdet har til alle tider været at finde
blandt de 10-15 bedste tuneringshold i dansk
badminton
Holdet har med gode præstationer mod
stærke

modstandere

indikeret,

at

vi

afsluttes med, at holdet fremover er at

stadigvæk kan have tro på endnu bedre

finde i 2. division. Førsteholdet er på vej

præstationer i fremtiden. Vi har inden for

mod en godkendt sæson, hvor vi allerede

den seneste årrække flere gange været i

nu ved, at vi 2020/2021 også spiller i 1.

oprykningsspillet mod det forjættede land

division.

- Badmintonligaen.

TRITON I
FREMTIDEN
Den sportslige udvikling

Tilbud om varieret antal træningstimer
Sammen med trænerne lægges en individuel
træningsplan,

der

badmintonmæssige

understøtter
udvikling

træningsmængden

tilpasses

den

således
den

at

enkelte

spillers lyst, ønsker og behov.

Udbygning af det sportslige fundament
skal løfte os til et niveau, svarende til det

Fuldtidsansat cheftræner

bedste i Danmark - vores spillere er klar

Cheftræneren skal med sin høje faglighed

til udfordringen.

skabe

en

rød

tråd

i

spillet

i

hallen.

Cheftræneren skal også varetage forskellige
opgaver

Udviklingselementerne er:

tænkes

badmintonspillernes

der

badmintonbanen.

bl.a.

på

Her

planlægning

af

aldersrelateret træning samt træningsforløb,

Et opdateret motionsrum
Motionsrummet

udenfor

skal

understøtter

fysiske

opbygning,

der

er

tilpasset

spillerniveauer

de

og

mange

den

forskellige

enkelte

spillers

behov.

udbygning og vedligeholdelse.

Desuden

skal

cheftræneren

udviklingssamtaler,
fysiske

træner,

samarbejde
udvikling

stå

for

med

den

af

klubbens

trænerstab, samarbejde med talentcentre og
samarbejdet med andre badmintonklubber.

Ansættelse af en fysisk træner

Vi har evalueret vores ståsted.

Der med sin faglighed understøtter den

Med en sund økonomi og

fysiske træning i både badmintonhal og
motionsrum.

fornuftige rammer for både
sociale aktiviteter og

Opkvalificering af vores trænerstab
Vores dygtige trænerstab skal udvides og
fortsat uddannes, så de har den bedste
badminton-faglige viden. De skal sammen
med cheftræneren skabe en rød tråd
mellem

træningerne

og

udvikle

badmintonspillere i den rette Triton-ånd.

badminton af god kvalitet, er
vi klar til at bygge videre på
vores gode fundament - både
økonomisk og sportsligt.

Med udvidede rammer, der understøtter

Et sådant samarbejde har vi taget hul på og

bredde

vil

og

generelle

elite
niveau,

og

dermed

tør

vi

Tritons

godt

have

i

et

ligeværdigt

involverede

forhold

klubber

mellem

skabe

de

robusthed,

ambitiøse mål. Og hvem ved, måske har vi

mindske sårbarheden og fungere i såvel de

om få år et nordjysk badmintonhold i

større som de mindre badmintonmiljøer - til

ligaen.

gavn

De

udvidede

rammer

som

er

ensbetydende med nye elementer i vores

for

både

bredde-

og

eliteniveau

i

nordjysk badminton.

fælleskab, skal gøre endnu flere børn og
voksne interesseret i vores sport og klub.

Denne samarbejdsmodel er tillige i tråd med
Badminton

Danmarks

fremtidige

krav

til

klubber i 1. division og Badmintonligaen.
Baggrunden for dette krav om et samarbejde
er, at en styret og synlig model skal løfte
niveauet i den decentrale talentudvikling i
dansk

badminton,

således

at

træningen

styrkes på klubniveau også i de mindre
badmintonmiljøer.

Udvidelse af den økonomiske ramme
Vi har i Triton givet hinanden håndslag på,
at vi ikke vil sætte den eksisterende økonomi

Victor Nexø og Magnus Johannesen tager
medaljer ved det seneste DM for ungdom. Her
er de afbilledet sammen med deres træner
Christian Bisgaard

eller

det

nuværende

sportslige

set up -

vores fundament - på spil, når den gode
udvikling

skal

fortsættes.

Vi

vil

foretage

sikre investeringer på to planer.

Det er dog ikke kun internt i klubben, at

For det første skal der ikke udvikles uden en

der skal ske et løft for at kunne indfri

god

forventninger og de spirende talenters

informerer bredt og afprøver gode idéer på

niveau. Det bliver afgørende at styrke

spillermøder

samarbejdet

skaber

med

badmintonklubber.

andre
Flere

nordjyske
badminton

proces,

hvor
og

ejerskab,

vi
i

i

bedste

udvalg.
knytter

Triton-stil

Fælles
os

fodslag

sammen og

giver os alle lyst til at være med.

spillere med højere niveau i de nordjyske
klubber

er

grundlaget

for

nordjysk badmintonudvikling

bæredygtig

Vi vil i fælles flok arbejde hårdt
de

nødvendige

udviklingen
råderum

økonomiske

fordrer.

skal

øges,

for at finde
midler,

som

Det

økonomiske

inden

de

udviklingsaktiviteter iværksættes.

enkelte

VIL DU VÆRE EN DEL AF OS?
Vil du være med til at udvikle det
lokale badmintonniveau? Vil du støtte
badmintonfællesskabet – Triton?
Vi er sikre på, at det nye årti bringer
mange spændende muligheder, og vi
håber på, at du vil være med.
Hvis det, du har læst i dette materiale,
har vakt din interesse og skabt lyst til
at bidrage med ressourcer til Triton, vil
vi kunne tilbyde spændende elementer i
en sponsorpakke til gengæld.

Firmareklame i hallen og på enkelte
spillere eller på et helt hold
Firmareklame på vores digitale
medier
Kampsponsor og ekstra

Kontaktperson i Triton

reklameskilte til divisionskampe

Claus Pedersen

Sponsorarrangementer, inklusiv

30 48 32 78

bespisning til 1. divisionskampe
sammen med andre sponsorer

Clauspeterpedersen@gmail.com

Lån af badmintonbaner inkl.
badmintonudstyr til medarbejdere

Tak til vores nuværende sponsorer:

Firma arrangement med brug af hal

Maibom Peugeot Aalborg, KT Elektric,

og café til f.eks. en motionsdag med

Sports Group Denmark, Ask Cody,

bespisning

Nowa Wine, Nova Nordic,
MM Vision, Bodum, Spar Nord,

Andre gode idéer som spires via det
gode samarbejde med vores

Beierholm, Cirkel K,

sponsorer

Blue Water, Jutlander Bank, Actas,
Elbæk & Vejrup, DollsWall,

Vi i Triton, glæder os til en
uforpligtende

samtale

muligt samarbejde.

om

et

Himmerland Boligforening, Waiteer,
AM Network, Sport 24,
Vrå Dampvaskeri,

Kosmos Renew,

Tandlægerne Gandrup og XO Brainer

