
Trænerstaben
I Badminton Roskilde har vi en bred gruppe af spillere, fra 
nybegyndere og lidt øvede spillere (basisspillere) til øvede 
og målrettede turneringsspillere (fokusspillere og seniorer). 

Det kræver en velkvalificeret trænerstab at kunne imøde-
komme spillernes forskellige behov – en stab, som hver uge 
skal kunne undervise og vejlede spillerne på forskellige 
niveauer,  positivt udfordre og hygge omkring klubbens 
børn, unge og seniorer.  

Vi er stolte af vores trænerstab. De har en bred værktøjs-
kasse fyldt af kompetencer, viden og erfaring, og det er med 
stor glæde, at vi her kan sende en samlet præsentation af 
hovedtrænerne for ungdoms- og seniorspillerne i Badminton 
Roskilde. Udover dem som præsenteres her, så har vi 
selvfølgelig også en gruppe af kompetente hjælpetrænere -
oftest unge som selv spiller badminton i BR. 

I år er vi også så heldige at vi kan præsentere 3 nye trænere -
som vi glæder os til samarbejdet med, og vi byder Jonathan, 
Søren og Simon hjertelig velkommen til BR. 

Vel mødt til sæson 2019-2020!

Venlig Hilsen 

Ungdomsudvalget & Seniorudvalget



Cheftræner Ungdom
Bjarne Nielsen 

Hvor længe har du været træner i BR: 10 år. 
Erfaring: Over 20 års trænererfaring. Uddannet som Elitetræner 
og NLP Master Coach.
Udvalgte tidligere trænerjob: Dansk U23 landstræner, 
landstræner i Grønland, 11 år som cheftræner i Lillerød, 6 år i 
Taastrup Elite. Har drevet TopDirect Danish Badminton Academy i 
6 år. 

Arbejder i dag med mental træning og talentudvikling i firmaet 
VIWA Coaching.

Vision: Min vision er at udvikle dygtige badmintonspillere, som 
også er hele mennesker. Gejst, glæde og vinderindstilling er 
drivkræfterne. 

Mission: For mig er det vigtigt at spillerne oplever træningen 
som motiverende, inspirerende og udviklende. Det er glæden ved 
badminton, sammenholdet i BR og ønsket om at udvikle sig, der 
gør at spillerne kommer til træning. Det er min fornemste 
opgave at skabe rammerne for dette. er de bærende elementer i 
en god træning.
Målsætningsmæssigt arbejder jeg for, at BR bliver blandt de fire 
bedste klubber på Sjælland, målt på det sportslige område. 

Motto: Hver for sig er vi gode – sammen bliver vi de bedste.
Favoritslag: Holdt drop Træner: Basisspillere tirsdag (HBH) og torsdag (RH), 

og fokusspillere gruppe 1 og 2 (Tirsdag og Torsdag)



Basistrænere

Simon Petersen
46 år.

Trænererfaring: 30 års trænererfaring på alle niveauer og alle aldre.

Træner i BR: Jeg har været træner i Badminton Roskilde, (og RBC og HBK) i sammenlagt 15-20 år i både 
senior- og ungdomsafdelingen, afbrudt af afstikkere til andre klubber.

I min trænergerning forsøger jeg at medvirke til at spillerne oplever glæden ved badmintonsporten og 
at de efter hver træning føler de er blevet lidt dygtigere.

Allan Nielsen
43 år

20 år som ungdomstræner i BR. 

Uddannet i 1997-98 på Trænerskolen i Ålborg

Jeg har de seneste mange arbejdet med den yngste spillergruppe i klubben med det mål at give den 
enkelte spiller den bedst mulige start på sit badmintonliv. 

Det sker ved en imødekommende og engageret tilgang til hvert enkelt barn samt at skabe en gruppe 
af spillere med den særlige Badminton Roskilde ånd, der går på at vi hjælper med egen og 
kammeraters træning, kæmper med og imod hinanden på banen, er 100% fair og deler glæden ved 
badminton uanset niveau og alder.

Træner: Onsdage kl. 18.00 – 20.00 i Svogerslev

Træner: Mandage kl. 15.00 – 16.30 i Himmelev

Ny 
træner



Basistrænere
Torben Høj
58 år

Har trænet uafbrudt i 40 år - Ungdoms- og seniortræning. 

Har trænet både nybegyndere og op til elite. 3 til 70 år. 

Laver også arbejde for DGI, badminton skoler og talent skoler samt motions undervisning.

Har bla været træner i: Blistrup, Hillerød, Lillerød, Slangerup, Ølstykke, Roskilde, Skævinge, Hundested, Ganløse, 
Frederiksværk, Helsinge, Gilleleje, Jyllinge, Snekkersten +3 meget små foreninger.

Jeg har været træner i BR i 4 år

Jeg brænder for sporten, fællesskabet og det gode kammeratskab man kan skabe i en forening. 

Lægger meget vægt at give ungdomsspillerene nogle
gode sociale og sportslige værdier samt sportslig udvikling, og at glæde så mange spillere som muligt uanset hvilket
sportslig niveau man er på.

Træner: Lørdage i HBH kl. 9.00 – 14.00

Mikkel Hansson
16 år

Dette er mit 2. år som træner i Badminton Roskilde. I mit første år trænede jeg spillere fra U13-U17, og i år træner 
jeg spillere fra U9-U17

Hvad jeg brænder for som træner: Jeg træner først og fremmest for, at alle mine spillere skal synes, at det er sjovt, 
at spille badminton og har lyst til at komme til træning. Dernæst er mit fokus, at gøre alle mine spillere, så gode som 
muligt, og hjæpe dem med at opnå deres mål med badminton, hvad end det er.

Træner: Mandage kl. 16.00 – 19.00 i Svogerslev



Fokustrænere gruppe 3 og 4

Yobellto Rendy Ismanto
24 years old

I have practiced badminton for 9 years now, and I practice at one of the best clubs in Indonesia my club call, 
SGS PLN ( Taufik Hidayat , Anthony Ginting , Fajar Alfian also play in the same club with me ).

Im training in Indonesia, almost with a good player every training ( same level like 1 div or at least 2 div in 
Denmark )

I have been coaching in Roskilde around 2 years and next season is my 3rd year.

What are you passionate about and emphasize in your work as a coach and in the interaction with the players: 
Possibly otherwise - you are at the heart of your coaching work : When im coaching the most important thing is 
i want all the player must be serious on training and also Hard Working like in Indonesia, and im always teach 
them to have personality to be HELPFUL with each other (not thinking about themself all the time)

Henrik Martin Bjerre 
43 år.

Jeg har været træner i BR siden klubberne blev slået sammen (RBC-59 & HBK). 
Jeg brænder for at ændre og forbedre børnenes teknik, fysik og mentale indstilling, til det at dyrke 
badminton på konkurrence niveau

Mit mål er at:
• Spillerne skal ikke kun kunne lide at spille badminton - De skal elske at spille badminton.

• Spillerne skal ikke kun lære at slå et slag - De skal kunne mærke slaget… fra føderne, til benene og 
videre igennem kroppen og helt ud i slagarmen og hånden, der til sidst giver den helt rigtige kraft og 
vinkel.

Og så skal de lære at vide, hvornår de skal være egoister og kun tænke på sig selv. Og hvornår de skal være 
opmærksomme/sociale i forhold til deres trænings kammerater.

Træner: Gruppe 3 og 4 tirsdag og torsdag i HBH 

Træner: Gruppe 3 og 4 tirsdag og torsdag i HBH, samt Basis mandag + torsdag HBH, og fokus Fredag i HBH.  



Basis- og fokustræner
Jonathan Søgaard

Er ny træner i klubben og jeg glæder mig helt vildt til at 
komme i gang og møde en masse nye stjerner. Jeg er en
super energisk træner, der altid er i godt humør og er klar til
at give den max gas i hallen. En træning med mig er oftest
både hård, sjov og lærerig, så vi kan komme derfra med 
sved på panden og et smil på læben. Jeg forsøger altid at 
udvikle og give lige meget opmærksomhed til alle de spillere
jeg har ansvaret for, så vi kan løfte niveauet i klubben bredt
og skabe et stærkt socialt sammenhold. Jeg brænder virkelig
for at skabe en stærk social dynamik på et træningshold og 
at give alle spillere muligheden for at udvikle deres
badminton mest muligt.

Jeg har tidligere været træner i Nivå-Kokkedal, KMB2010 og 
Hørsholm og trænet alt fra miniton til senior og begyndere
til elitespillere. Jeg underviser også på forskellige træner og 
hjælpetræner kurser igennem DBF og DGI.
I 2016 blev jeg færdig som cand.merc på CBS, men valgte at 
fortsætte livet i badmintonhallerne i

Træner: Alle træninger Tirsdage og Torsdage 
i Roskilde Hallerne

Ny 
træner



BR Ninja & Ungsenior
Søren Toft Hansen

26 år

Trænererfaring:

Har været træner i Svendborg ungdomsafdeling, Odense OBK, 
Øster Hurup Ungdomsafdeling, abc Aalborg senior og ungdom og 
Klarup seniorafdeling

Mission:

Jeg lægger vægt på, at badminton skal være sjovt og 
udfordrende på samme tid. 

Det er altid sjovt at komme til min træning, hvor man får en
mulighed for at lege med bolden og prøve nogle nye øvelser. 

Forhåbentlig kan jeg bidrage til en god kultur og hjælpe
spillerne med at flytte deres niveau til et højere plan.

Er sommeren 2019 flyttet til Sjælland fra Ålborg for at 
spille selv i Værløse Badmintonklub

Ny 
træner

Træner: Onsdage kl. 16.00 – 19.30 i Himmelev 



Cheftræner Senior
Jeppe Theisen

21 år

Hvor længe har du været træner i BR: 3 år. 

Trænererfaring: 

Har trænet de mest ambitiøse ungdomsspillere i U13 og U15. Fra sæson 
19/20 fungere jeg som spillende seniortræner i klubben.

Fokus: 

Jeg har selv spillet i klubben siden jeg var 6 år og har altid elsket den gode 
blanding af glæde, udvikling og fællesskab, som sporten og klubben 
indeholder. Som seniortræner stræber jeg efter, at træningerne skal være 
sjove med masser af spil. Samtidig skal de være målrettede, så spillerne 
kan se en rød tråd og forhåbentlig en udvikling hos dem selv. 

En seniortræner skal kunne ramme bredt og få hele truppen med, men det 
allervigtigste for mig er, at jeg selv er maks på til hver træning og på den 
måde får skabt træninger med høj energi og intensitet. 

Træner: Mandag og torsdag kl. 19.00 – 21.00


