Retningslinjer for deltagelse i begynderturnering, badmintonskole og individuel turnering i NBBK-regi:
•

•
•
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•

•

Som kontingentbetalende spiller på Sjov og Badminton dækker klubben tilmeldingsgebyret til alle
begynderstævner på hjemmebane og klubben giver et kontant tilskud på 250 kr. til udvalgte
badmintonskoler, som fremgår af sæsonplanen, der kan findes på klubbens hjemmeside.
Som kontingentbetalende spiller på den sene ungdomstræning dækker klubben tilmeldingsgebyr til
udvalgte stævner, som fremgår af sæsonplanen som kan findes på klubbens hjemmeside.
Til landsmesterskaberne, som også fremgår af sæsonplanen, ydes, udover tilmeldingsgebyret, et
kontant tilskud på 250 kr. til overnatning og forplejning til alle tilmeldte spillere.
Til årgangsansvarlig og evt. trænere dækkes hvad overnatning og forplejning måtte koste.
Som det eneste stævne, afregnes kørsel til spillesteder udenfor Fyn fra klubbens side med 1,50 kr.
pr. kørt km + refundering af evt. udgifter til bro til det nødvendige antal biler der skal til for at
fragte spillere, holdleder og evt. træner til spillestedet.
Forældre er velkomne til at coache spillerne til individuelle turneringer (der coaches ikke til
begynderturnering eller badmintonskole).
Hvis der er en træner med til turnering, forventes det at vedkommende respekteres af forældrene
og det aftales inden turneringens begyndelse hvordan coachingen gribes an og fordeles.
Der coaches ikke (hverken af trænere eller forældre), hvis spillere fra Nr. Broby skal møde
hinanden. Dette gælder uanset om det er single, double eller mix.
Hvis spillere fra Nr. Broby spiller med x-makker, henstiller klubben til at man aftaler med trænere
og forældre til vedkommende at de heller ikke går ind og coacher.
Fra klubbens side forventes det at alle spillere opfører sig ordentligt til begynderstævne,
badmintonskole eller individuel turnering.
Når man repræsenterer Nr. Broby, forventes det at man afleverer bolden ordentligt efter hver duel,
dømmer fair og ærligt, ikke råber skældsord eller kaster med sin ketsjer og slutteligt siger pænt tak
for kampen uanset kampens udfald og modstanderens adfærd.
Ved gentagne overtrædelser af adfærdsetikken, og hvis det ikke hjælper at snakke med spilleren,
har forældre til spilleren eller træner/leder ret til at tage en spiller helt ud af en kamp.
Hvis dette sker, skal formand eller ungdomsformand underrettes hurtigst muligt, således resten af
bestyrelsen kan orienteres.

