Verksamhetsplan för Bohuslän-Dals Badmintonförbund 2019-2020
Verksamhet

Syfte

Föreningssamverkan

Stötta alla distriktets föreningar men att också göra riktade
insatser till föreningar som har speciella behov.
Genomföra minst en föreningsträff för att stärka
samarbetet mellan föreningarna och få förslag på
verksamhet som distriktet skall genomföra.

Arrangera DM

Utse distriktets bäste spelare i respektive åldersklass
och kategori. Genomföra DM i en av distriktets medlemsföreningar, för att bredda sporten i distriktet.

Utbildning

Information till ledare, tränare och föräldrar om lämpliga
utbildningar. Denna information kan exempelvis ske vid
DM, Rookie Cup träning med Team Bohuslän Dal samt
Föreningsträffar etc.
Föreslå utbildningar inom regionen eller centralt
där vi inte har egen kompetens för utbildning i distriktet.

Svenska Cupen

Ta ut en trupp med spelare som helhjärtat satsar på
badminton och har stora möjligheter att gå till slutspel
i någon kategori.

Läger

Genomföra ungdomsläger med inriktning på nybörjare
och bredd. Det skall helst vara ett dagläger och ett läger
med övernattning.

Rookie Cup

Genomföra 4-6 tillfällen där spelare i åldern U11-U15
som inte är rankade högre än topp 50, på Sverigerankingen,
på en kort och begränsad tid får spela många matcher mot
spelare på samma nivå.

Motionsserie

Genomföra en motionsserie i distriktet med lag från
klubbar eller hopslagning av lag från flera klubbar.
Serien skall spelas i form av sammandrag på liknande sätt
som nationella serier. Syftet med dessa serier är också att få
en bättre samverkan mellan föreningarna.

Team Bohuslän Dal

För att stärka banden mellan föreningarna och förbättra
kunskaperna i dubbel och mixeddubbel, så skall vi
genomföra 4-6 tillfällen där U13 och U15 spelare tas ut och
får delta på specialträning i dubbel och mixeddubbel.
Inbjudna tränare har hand om träningarna då det även
Klubbtränare finns med och får utbildning för att kunna
träna med sina spelar hemma i klubben.
Förhoppningen är att detta projekt, helt eller delvis
skall finansieras av medel från Idrottslyftet.

Samverkan

Delta på konferenser och andra samarrangemang med
VSIF och andra SDF, för att utveckla och främja all
idrottslig verksamhet.
Aktivt delta i konferenser och samverkan med
övriga distrikt i region Väst.

Möten

Genomföra styrelsemöten, med frekvens som behövs för
att sköta de arrangemang som beskrivs ovan.
Ha representanter med på SBF:s årsmöte och konferenser
samt också på Västsvenska Idrottsförbundets och
SISU:s årsmöte

