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Styrelsen för Svenska Badmintonförbundet avger härmed årsredovisning för
räkenskapsåret 2013/2014.

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
1.1 Verksamhetens

art och

inriktning

hetsåret. Många i den nya styrelsen som valdes hade
tidigare inte arbetat i centrala funktioner i förbundet.
Den nya styrelsen har fokuserat utvecklingen på den
handlingsplan som beslöts på verksamhetskonferensen i januari 2013.

Svenska Badmintonförbundet har till uppgift att
främja och administrera badmintonidrotten i Sverige
på ett sådant sätt att den står i överensstämmelse med
idrottens mål och inriktning enligt 1 kap i Sveriges
Riksidrottsförbunds stadgar samt att företräda denna
idrott i utlandet.

Styrelsen, beståendes av en ordförande och sex
ledamöter, utan suppleanter har sedan förbundsmötet
arbetat konsekvent efter handlingsplanen och tagit
beslut i riktning mot denna.

Badmintonförbundets vision kännetecknar verksamhetens mål:
Badminton - kvalitetstid för alla, oavsett ålder och
ambitionsnivå, genom hela livet.

Styrelsen har på ett förtjänstfullt sätt letts av ordförande Mats Tibbelin, Stockholm. Thomas Angarth
har tjänstgjort som förbundschef under hela verksamhetsåret.

Verksamhetsidén tydliggör syftet med idrotten:
En inspirerande och rolig fysisk aktivitet som bidrar
till ökat välmående och gemenskap. Dessutom är badminton en jämlik sport där båda könen spelar i med
samma förutsättningar och villkor, dessutom i samma
seriesystem.

Styrelsen har haft 8 styrelsemöten fram tills verksamhetsårets slut. Styrelsens arbetsutskott (AU) som förberedande organ för förbundsstyrelsen och stöd för
förbundschefens arbete har fungerat som ett effektivt
arbetssätt. I AU har förutom förbundschef och ordförande även Stefan Sjöö och Curt Ingedahl ingått.

Verksamhetsområdena består av:
Nationell badminton (VoNB) och
Internationell badminton (VoIB)

Verksamhetsåret har framförallt handlat om att försöka
ta ansvar för de tunga beslut som den tidigare styrelsen fattat. Samtidigt har den idrottliga verksamheten
fortgått utan några stora förändringar. Dessutom har
vissa sportsliga framgångar åstadkommits. Alla beslut
som tagits och alla frågor som arbetats med har sin
grund i den av förbundsmötet tagna handlingsplanen
och det av förbundsmötet tydligt fastlagda målet om
en fördubbling av verksamheten fram till 2017.

Dessa områden stöds av de centrala funktionerna
Utbildning,
Marknadsföring,
Externa Intäkter samt
Administration/ekonomi.
Dessutom har förbundet drivit ett antal projekt utöver
dessa enheters verksamhet.
Det enskilt absolut viktigaste projektet har
varit Föreningsutveckling som drivits av sex föreningsutvecklare verksamma ute i landet.
Verksamhetsområdena har var sin styrgrupp som säkerställer förvaltningen och utvecklingen av respektive
verksamhet. Rapporteringen sker till förbundschefen
och styrelsen.

1.2 Information

om verk-

samheten
Styrelsen, som fick förtroendet från ordinarie förbundsmötet 2013, har varit intakt under hela verksam-
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Handlingsplanen innehåller följande huvudområden:
-

-

Tydlig målsättning för hela Badminton Sweden
Stöd till basen i verksamheten dvs föreningarna
Utveckling av Talang – och Elitverksamheten
Översyn över Personal/organisation och struktur
Fokusering på förnyad/förbättrad Utbildningsverksamhet
En stabil ekonomisk plattform som ger förbundet
Långsiktig stabilitet

Förutom arbetet med ovanstående delar har förbundet centralt och främst dess personal lagt mycket tid
på att under året hantera ett stort antal protester.
Dessa är, visar styrelsens analys, en direkt följd av de
regeländringar som införts löpande i verksamheten,
allt i linje med målsättningen, att utveckla och förbät-
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tra produkten som erbjuds i Sverige så att fler vill bli
en del av vår sport och verksamhet. Slutsatsen som
styrelsen drar är att till kommande säsong arbeta hårt
med att vidareutveckla regelverket och därmed uppnå att antalet protester minimeras då dessa absolut
inte utvecklar sporten och tar oss mot målen.
Andra viktiga delar styrelsen och våra verksamhetsområden fattat beslut/genomfört under verksamhetsåret:
-

-

-

-

-

-

-

Föreningsutvecklarnas arbete i Badmintonsverige har förhoppningsvis gått få förbi. Föreningsutvecklare är ständigt ute på språng och fångar
upp våra flaskhalsar i verksamheten. De har efter
en intensiv kartläggning under hösten fokuserat
mycket på utbildningsinsatser, ledarrekrytering
och samverkansprojekt. Deras arbete uppskattat mycket ute i föreningarna och styrelsen har
lagt en proposition om förlängning av projektet
Föreningsutveckling då vi fortsatt bara ser små,
små effekter av vad denna verksamhet på sikt bör
kunna generera.
Rekrytering av en resurs till ungdomslandslagen,
anställd Team Manager. Som ungdomsstrukturen är uppbyggd är det mer tur än skicklighet
om vi får fram några framtida medaljörer. Försök
till förändring gjordes till innevarande säsong
men dessa försök har tyvärr strandat på grund
av tunga avhopp. En rekrytering av övergripande
ansvarig för ungdomsverksamheten ser styrelsen
som en nödvändig investering om vi skall kunna
utveckla våra ungdomar mot internationell elit.
Rekrytering av resurs till utbildningsverksamheten, en utbildningsmotor, som driver på utbildningar och stöttar föreningsutvecklarna i
deras arbete. En motor som dessutom tittar över
utbildningsstegarna och tar fram nya och relevanta utbildningstrappor.
Rekrytering av konsult som under kommande år
skall hjälpa klubbar och förbund att via en bra
kommunikationsstrategi nå ut bättre i det allt
tuffare mediabrus vi ser. Vi har otroligt stora
möjligheter i det nya mediala samhället men det
gäller att vi förstår hur vi skall agera för att nå
våra målgrupper.
Flyttat NBC till Uppsala med allt vad detta inneburit för spelare, tränare och ledare.
Stärkt den ekonomiska basen i verksamheten
genom en rejäl ökning av licensintaget i förbundet samt en bra och tydlig kostnadskontroll av
verksamheten.
Utlokaliseringen av Swedish Masters till eventbolag. Första tävlingen genomförd med beröm
godkänt. Vår samarbetspartners Saavy har meddelat att man gärna arrangerar tävlingen många år
framöver. Förbundet hoppas och tror att samarbetet kommer kunna utvecklas över tid och tror
mycket på detta samarbete.
Fortsatt arbeta på utvecklingen av våra ungdomstävlingar och den nivåreglering vi vill se i des-

-

-

-

sa klasser. Vi har under året varit lite otydliga i
nivåerna och deras innebörd varför vi till kommande år omarbetat dessa ytterligare för att förbättra och förenkla.
Infört en ny möjlighet till ungdomsseriespel som
testats lokalt med bra utfall. Förhoppningen är att
konceptet till kommande år skall kunna utvecklas
ytterligare och på sikt omfatta hela landet.
Lanserat Viasatsändningar från våra största
evenemang (Elitserien och SM). Denna säsong
har varit ett testår och förhoppningen är att tittarsiffror på sikt kommer öka. Styrelsens uppfattning är att Elitserieklubbarna måste ta ett
betydligt större ansvar för sina arrangemang om
elitserien på sikt skall kunna bli det skyltfönster
alla hoppas och tror på.
Driftsatt version 2.0 av Sverigerankingen genom
denna sett förbättringar som gruppen kring Sverigerankingen fortsatt att arbetar med.

Läs mer om de olika delarna i respektive del av årsredovisningen.
De delar där vi hade hoppats nå längre är definitivt
ungdomslandslagsstrukturen, involveringen av våra
Riksidrottsgymnasier och utbildningsverksamheten.
Av naturliga skäl är det viktigt att förbundet här ökar
resurserna för att kunna vägleda våra duktiga ungdomar och ledare än tydligare än vad som skett idag.
Dessutom kan vi också konstateraera att vår förhoppning om ett mer enat Badmintonsverige fortsatt är
en lång resa. Vi noterar genom alla de protester och
klagomål som kommer in att föreningarna och deras
företrädare alltjämt är mest intresserad av den egna
verksamheten och dess utveckling. Här finns fortsatt
mycket arbete kvar att göra.
Det vi är mest nöjda med är naturligtvis föreningsutvecklingsprojektet och den fina respons detta fått
ute i verksamheten tillsammans med den förbättrade
ekonomiska situationen som förbundet lyckats skapa.
Extra glädjande då styrelsen anser att dessa två delar
är de två viktigaste frågorna för att ha möjlighet att nå
de tufft uppställda målen 2020.
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1.3 Licenser

och tävlingsstarter

Licenser och tävlingsstarter
2014-06-30

2013-06-30

Antal betalda licenser

5 328

4 028

Varav (U11,C-klass)

1752

786

35 774

Antal rapp tävlingsstarter
Antal serielag

2012-06-30

2011-06-30

2 874

2 660

36 389

34 957

31 723

145

139

148

154

1.4 Medlemmar
Medlemmar  
Totalt
2014-06-30

2013-06-30

2012-06-30

2011-06-30

Män

7 254

7661

8039

8 189

Kvinnor

2 793

2968

3443

3 329

Pojkar

10 510

9692

9425

9 360

Flickor

7 243

6573

6517

6 605

Totalt

27 800

27 562

28 092

27 483

Medlemmar  
Per distrikt

Medlemsstatistik 2013-06-30
POJKAR

FLICKOR

Blekinge

264

265

232

254

278

294

124

137

898

950

5

5

BohuslänDal

284

261

186

171

248

185

95

86

813

703

13

11

Dalarna

265

317

167

201

388

477

138

236

958

1231

9

10

Gotland

145

150

109

118

152

141

61

51

467

460

5

6

Gästrikland

MÄN

KVINNOR

TOTALT

FÖRENINGAR

109

88

97

86

66

57

33

28

305

259

3

3

Göteborg

1501

1095

903

629

496

467

178

159

3078

2350

17

17

Halland

479

422

350

182

197

316

115

117

1141

1037

8

8

Hälsingland

138

131

104

125

133

104

50

46

425

406

7

7

Jämtland/Härjedalen

107

94

66

59

77

69

45

31

295

253

2

2

Mellansvenska

867

797

582

517

532

565

183

218

2164

2097

22

24

Norrbotten

181

155

109

90

179

162

62

65

531

472

8

8

1794

1721

1173

1141

1175

1804

525

754

4667

5420

38

37

608

539

575

510

410

345

105

71

1698

1465

21

22

Skåne
Småland
Stockholm

1745

1812

1101

1130

1107

1068

493

521

4446

4531

29

27

Uppland

690

656

498

469

579

1115

134

79

1901

2319

8

7

Värmland

236

219

158

135

236

217

100

78

730

649

6

6

Västerbotten

340

334

194

152

290

264

101

80

925

830

6

6

Västergötland

608

490

453

419

599

579

187

165

1847

1653

16

16

Västernorrland

149

146

186

185

112

100

64

46

511

477

6

6

10510

9692

7243

6573

7254

8329

2793

2968

27800

27562

229

228
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1.5 Ekonomi

De stora posterna som påverkat resultatet positivt i
jämförelse med budget är:

Förbundets totala resultaträkning för verksamhetsåret
2012/2013 består av förbundets ordinarie verksamhet
samt ytterligare en extraordinär post från EM 2012,. Vi
hoppas detta är den sista posten som belastat oss och
den var på knappt 40,000 kronor och består av en en
kursförlust i samband med den slutliga regleringen av
sanktionsavgiften till Badminton Europé (BEC) den 4
juli 2013.

Intäkter
Ökning av avgifter
Ökning av RF intäkter

244,000
199,000

Kostnader
Minskade Kanslikostnader
Minskade kostnader VoNB
Minskade kostnader Utbildning

  65,000
100,000
  76,000

Trots denna kostnad uppvisar förbundet ett överskott
för året på ca 640 kkr. Det budgeterade resultatet om
274 kkr överträffas således med marginal.

Summa

684,000

För ett förbund som bara för knappt två år sedan stod
på ruinens brant kan inte detta uppfattas annat än
enormt positivt. Det egna kapitalet har förbättrats med
nästan 900 kkr på två år och är idag ca 700 kkr.
Ändå roligare är att vi kan konstatera att resultatet inte
kommer från besparingar utan från förbättrade intäkter
samt en bättre löpande kontroll av verksamheten.
Förbättring av ekonomin och stabilitet i densamma var
en av de viktigaste uppgifterna för den nya styrelsen
i handlingsplanen från januari 2013. Målet av RF uppställt till ett eget kapital om 1 mkr är inte uppnått ännu
men resan är betydligt kortare än för ett år sedan.

8

VoNB och Utbildning har inte lyckats driva all verksamhet som planerats.
Det dagliga arbetet med bokföringen har Kia Altemark
skött på ett utmärkt sätt och förbundschef Thomas
Angarth har haft det övergripande ansvaret med prognoser/uppföljning med budgetansvariga och inför styrelsen. Under tidigare år har vi tvingats till ständiga
besparingar för att hålla ekonomin i balans. Detta år har
vi inte tvingats till denna typ av besparingar utan den
verksamhet som organisationen orkat genomföra har
genomförts.
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1.6 Resultat

och ställning

Svenska Badmintonförbundets ekonomiska utveckling i sammandrag:
2013-07-01
2014-06-30

2012-07-01
2013-06-30

2011-07-01
2012-06-30

2010-07-01
2011-06-30

11 823 314

11 182 319

14 408 741

12 340 678
227 541

Verksamhetsintäkter
Resultat ordinarie verksamhet

665 640

365 419

280 955

Resultat EM 2012

-33 777

-140 908

- 1 111 574

Årets resultat

640 037

221 687

-850 417

1 947 404

2 910 617

2 205 422

7

8

9

9

1 691 380

1 196 483

1 264 941

699 234

Balansomslutning
Antalet anställda
Likvida medel

1.7 Handlingsplan/verksamhetsplan

lämnas i

separat dokument

1.8 Förvaltning
Styrelsens sammansättning
2013-07-01 –2014-06-30
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Mats Tibbelin
Stefan Sjöö
Curt Ingedahl
Torbjörn Jansson
Elisabeth Bademo
Marcus Berg
Mats Borg

1.9 Personal
Förbundschef
NBC/FK
NBC/ ass FK
Kansliet
Kansliet

Thomas Angarth
Jonas Herrgårdh
Dennis Christiansen avslutad
anställning 2014-03-31
Kia Altemark
Simon Ottosson

RIG Malmö
RIG Malmö

Rickard Magnusson, arbetar 85 %
Maria Bengtsson, arbetar 90 %

Projekt
Veteran-VM

Peter Beckne, Helsingborg
arbetar 50 %

1.9.1 Personal,

Kenneth Forsberg, Umeå, Nord Norrland, Håkan
Melker, Sundsvall, syd Norrland  
Ulf Svenson, Stockholm, Öst, Claes Johansson,
Göteborg, Väst,
Maria Nilsson, Helsingborg, Syd-Syd, Eric Fransson,
Karlskrona, Mellan-syd

1.10 Nationell

och internationell representation
• På Badminton World Federation årsmöte i New
Dehli Indien maj 2014, deltog Förbundsordförande Mats Tibbelin samt Förbundschef Thomas Angarth
• På Badminton Europe årsmöte i Dublin, Irland,
april 2014 deltog Förbundsordförande Mats Tibbelin och Förbundschef Thomas Angarth.
• Nordisk kongress hölls i oktober 2013 i Odense
Danmark, och deltagare från Sverige Förbunds
ordförande Mats Tibbelin och Förbundschef
Thomas Angarth.
• Vid SOK:s årsmöte som hölls i april månad i Stockholm, deltog Förbundsordförande Mats Tibbelin
och Förbundschef Thomas Angarth.

övrig

Personalen på RIG Täby, Peter Axelsson och Alexander
Böök, är anställda av Täby kommun.
Föreningsutvecklarna är anställda på olika %-satser
via sina föreningar.
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2. VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2.1 Verksamhetsområde Nationell Badminton
(VoNB)
2.1.1 Allmänt

Verksamhetsområde Nationell Badminton (VoNB) har
arbetat vidare med sin nya organisation bestående av
övergripande styrgrupp samt ett antal undergrupper. Organisationens främsta uppgift är att utveckla
befintlig verksamhet men också skapa förutsättningar
för ny spännande verksamhet.
Området berör individuella tävlingar, seriespel, arrangemang och tekniska funktionärer.
Det övergripande målet för denna del är 5 000 betalande licensierade spelare till säsongen 2017/2018.

2.1.2 Vad har skett?

Verksamhetsområdet har växt från ett nytt utvecklingsområde till en stabil organisation med totalt 13
arbetsgrupper och ca 25-30 personer som vecka efter
vecka lägger stor tid och energi på att utveckla individuella tävlingar, seriespel, arrangemang och tekniska
funktionärer.
Målet att nå 5000 licenser innan avslutad säsong
2017/2018 har överträffats redan nu om man tittar på
antalet licenser, drygt 5 200 licenser. Dock skall man
komma ihåg i målet om 5 000 licenser inte räknat in
licenser för C-klass och U11, vilka är medräknade här.
Tar man bort licenser för C-klass och U11 hamnar vi på
3 576 licenser vilket är en ökning från tidigare år (ca 10
%). Se alla data under 1.3.
Verksamhetsområdet strävar också mot Badminton
Sweden övergripande målsättning, att till avslutad säsong 2017/2018 fördubbla verksamheten på alla nivåer.
Detta innebär att vi arbetar hårt att göra tävlingarna
mer attraktiva, spännande och lockande, både för nya
såväl som redan etablerade spelare.
Den reviderad nivåindelning av våra svenska ungdomstävlingar blev ett lyckat försök. Målet är att på
sikt ännu tydligare skall se vilken nivå bland tävlingar
spelaren hör hemma.
En ny version (2.0) av Sverigerankingen driftsattes
där en del nivåer har justerats för att rätta till glapp
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mellan juniorer och seniorer så att rankingen bättre
kan harmoniseras med verkligheten. En viktig del här
är att internationella spelare hela tiden skickar in sina
resultat, vilket tyvärr har varit en brist som gjort att
rankingen inte alltid ser helt korrekt ut.
Dessutom startade vi denna säsong med onlineanmälan till samtliga Badminton Sweden arrangemang,
samt till de tävlingar där arrangören önskade. Denna
möjlighet har fallit mycket väl ut och är uppskattat
både bland arrangörerna och ansvariga för anmälningar till tävlingar.
En ny interaktiv domarutbildning har tagits fram, där
man kan göra ett regelkunskapstest online och få feedback direkt på sitt resultat. Nu startar fas 2 i detta arbeta vilket är praktiken för dessa så att de snarast kan bli
fullfjädrade klubbdomare. Även här skall vi fördubbla!
Elitserien i badminton har startat ett visions- och
målarbete, utifrån den redan tagna ”Uppdrag Elitserien”. Här samlas Föreningen Svensk Elitbadminton
tillsammans med Badminton Sweden för att diskutera
målsättningar och visioner för elitserien på kort men
också lång sikt. Arbetat har påbörjats och skall slutföras under hösten 2014.
Ett lyft för elitserien har annars varit VIASAT som
kommit in som en viktig marknadspartner, där de
visat elitseriematcher under hösten och våren. Sändningarna har varit mycket professionella och har inneburit en bra marknadsplattform för framtida samarbetspartners och ett lyft att få ut badminton till
stugorna via webben. Sändningarna skall fortsätta
under 2014/2015.
I elitseriefinalen så stod det mellan regerande Svenska Mästarna Fyrisfjädern och utmanaren Malmö BK.
Fyrisfjädern visade sig från sin bästa sida och vann finalen med 2 - 0 i matcher. Grattis Fyrisfjädern som nu
tagit 14 lag-SM-guld.
Intresset för seriespel i Sverige ökar igen, vilket vi ser
på fler anmälda lag till denna säsong än tidigare, och
framförallt ser vi ett uppsving av nya lag som vill starta i division 4 eller tom lägre.
Vi ser också ett ökat intresse bland ungdomar och seriespel, vilket gjort att vi startat Rookie Team Cup,
vilket är ett seriekoncept för distrikt runt om i Sverige som är helt gratis och Badminton Sweden står för
medaljer. Detta har testats med mycket positiva resultat i Skåne och Göteborg, vi hoppas såklart att fler distrikt skall ansluta sig till detta ungdomsseriekoncept.
Arbete att se över vårt nuvarande klassningssystem
har också startat och kommit en bit på vägen. Målsättningen är att ett nytt klassningssystem skall ha en
koppling till Sverigeranking. Arbetet beräknas vara
klar hösten 2014.
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Sammantaget av säsongen arbete är att många förändringsprocesser är igång, en del har redan landat och
övriga arbetas det vidare med. Framförallt arbetet
med att göra våra tävlingar och seriespel så attraktiva
som möjligt för utövarna.

Tekniska Funktionärer

Under säsongen var svenska domare, på ett mycket
förtjänstfullt sätt, varit funktionärer på följande tävlingar:
Åsa Sahlberg Europacupen för lag.
Patrik Wennström London GP.
Mikael Olsson Ungerska Öppna.
Jan Andersson Finska Öppna och Franska Öppna.
Andreas Wakäng Europamästerskapen för mixade lag
i Moskva.
Pekka Lehto Tyska Öppna, Bitburger Öppna, Lag VM
och Universiaden.
Fredrik Toss Junior EM och Holländska Öppna.
Per-Åke Andersson Junior VM.
Håkan Fossto Schweiziska Öppna, China Open i
Shanghai.
Dessutom deltog några andra domare vid t.ex. Österrikes Öppna, Norska öppna och Skotska öppna. Daniel Sahlberg har förtjänstfullt kvalificerat sig för att
bli Badminton Europe-Referee. Åsa Sahlberg är inbjuden att delta i ett projekt inom BWF för att hjälpa
yngre kvinnliga domare.
Tekniska funktionärer har också hårt arbetat för att
utveckla stegen för svenska domare så en karriärstege
skall och har blivit mycket mer tydligt.
Man har också sett till att under våren börjat inför
mentorer/utsedda domare som skall följa upp personer som gjort den interaktiva domarutbildningen så
att de fullföljer med praktiska pass då detta är en otroligt viktig del.

2.2 Verksamhetsområde Internationell
Badminton (VoIB)
2.2.1 Allmänt

Styrgruppen för internationellt område (VoIB) förändrades under säsongen och inledningsvis bestod den
av Anders Mårtensson, Jeanette Kuhl, Mats Svensson,
FK Jonas Herrgårdh, de nya Team Manager Patrik
Söderström och Jörgen Thuvesson, Karin Lundqvist
samt personal från våra RIG: Maria Bengtsson, Rickard Magnusson, Peter Axelsson, Alexander Böök.
Säsongen inleddes förhoppningsfullt då flera av dessa personer var nyligen tillsatta i området. De båda
ideellt arbetande Team Manager hade stora förhoppningar och startade verksamhetsåret med både goda
och stora intentioner vilket tyvärr inte alltid mottogs
fullt ut i Badmintonsverige. Detta ledde till att Jeanette steg av från sitt uppdrag i september och Patrik,

Jörgen och Anders valde att stiga av 30 december 2013.
Från 1 januari 2014 tog Karin Lundqvist över som ordförande och tillsammans med kvarvarande ledamöter
samt Stefan Sjöö från styrelsen, har arbetet fungerat
bra under resterande delen av verksamhetsåret. Inriktningen av vårens arbete har, förutom att lösa
”uppgifterna för dagen”, framförallt varit att skapa
riktlinjer, tydliggöra mål och hitta arbetsformer och
struktur med sikte att nå våra långsiktiga målsättningar.
Styrgruppen har reducerats och personal från NIU
och RIG kallas nu istället till specifika möten vid behov. I brist på personer i den operativa verksamheten
har FK Senior Jonas Herrgårdh och FC Thomas Angarth på ett förtjänstfullt sätt tvingats dra ett stort
lass att leda och styra våra ungdomskaptener i deras
verksamhet.
Utöver månatliga möten genomfördes en två-dagars
strategi- och visionskonferens i april. Denna typ av
konferens planeras att bli årligen återkommande där
övriga badmintonsverige skall bjudas in för att bidra
med input och tankar kring VoIBs verksamhet. Konferensen genererade ett arbetsdokument som beskriver
vad VoIB skall verka för. Dokumentet har kommunicerats ut till badmintonsverige våren 2014 och VoIB
kommer att arbeta vidare med dokumentet framöver.
Ett stort arbete har vidare lagts på att hitta en stark
och gångbar organisation i VoIB.

2.2.2 Landslaget/NBC
Landslaget

18 landslagsspelare har varit med i (elit, senior och utvecklingstruppen) under säsongen, samma antal som
förra säsongen. Spelarna i landslagstruppen har tillsammans fått finansiering till 110 internationella tävlingar förutom mästerskapstävlingarna individuella.
VM, lag-EM och individuella EM. Spelarna har fått
olika stöttning baserat på en utvärdering av tidigare
resultat, spelnivå, ålder och utvecklingspotential.
Spelarna i SOK:s Topp & Talang program (Henri Hurskainen, Nico Ruponen och Amanda Högström), har
dessutom fått stöttning till internationella tävlingar
(framförallt Asien resor) samt sparring, återhämtning/rehab och fysexperter. Mycket positivt att Nico/
Amanda fick stöd från januari 2014 efter många bra
resultat/prestationer under föregående säsong och en
förbättring på världsrankingen från plats 100 till plats
37.
Två träningsläger har arrangerats i Uppsala. Spelarna
i klubbmiljö som tillhör landslaget, har möjlighet att
komma till NBC för träning när det passar under säsongen och detta har en del spelare utnyttjat.
När det gäller resultat, prestationer och utveckling
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har säsongen varit ganska vågrätt för flera spelare/
par, de ligger kvar på samma placeringar på världsrankingen och utvecklingen har inte skett så snabbt
som förväntat. Det finns undantag från detta och vi
har sett en kurva uppåt för Matilda Petersen i damsingel och Jacob Nilsson i herrsingel. Vårt herrdubbelpar
Jonatan Nord/Patrik Lundqvist valde att sluta spela
tillsammans under säsongen.
I mästerskapstävlingarna under säsongen var det
blandade prestationer. I individuella VM i Guangzhou, Kina spelade Henri Hurskainen i singel och
Nico Ruponen/Amanda Högström i mixed mycket
bra. Henri pressar Boonsak Poonsana (4:e seedad) i
tre set i andra omgången, men förlorar till slut. Nico/
Amanda slår duktiga engelska paret Langride/Olver
och förlorar sedan knappt till Yoo/Jang (KOR) i andra
omgången.
I lag-EM för herrar spelade Sverige mycket bra, besegrade Holland och vann alla matcher i gruppspelet. I
kvartsfinalspelet blev det tyvärr en sämre prestation
mot Finland och förlust. Placeringen Topp 8 i Europa
är ett steg framåt och bästa lagresultatet sedan 2006.
I Individuella Europamästerskapen i Kazan, Ryssland
blev det inga bra resultat. Tuffa inledande matcher,
sjukdomar och skador i förberedelseperioden fördärvade en del av möjligheterna till att prestera bra resultat.
FK och assisterande FK har under säsongen besökt
flera tävlingar i Sverige, där de har kunnat träffa
spelare/ledare/tränare.

NBC

NBC flyttade i början av januari 2014 till Uppsala efter
att ha varit i Malmö under de senaste 5 åren. Även
om flytten var planerad sedan sommaren, så innebar det mycket arbete och att en hel del praktiska
problem som skulle lösas, Resor/boende för assisterande FK, boende till FK och spelare, nya partners
för fysträning, läkare/sjukgymnaster/rehab. Några av
landslagsspelarna i Malmö beslutade tidigt att börja
träna på centret i Uppsala, bla tre duktiga singelspelare Henri Hurskainen, Mattias Borg och Adam
Khan. Dessa spelare bildade den nya träningsgruppen
tillsammans med landslagsspelare och sparring från
Uppsala/Stockholm Vissa av landslagsspelarna valde
att stanna kvar i Malmö och senare i april-juni månad
ta ett beslut om flytt till Uppsala. Det är dock väldigt
synd att inte fler landslagsspelare har valt NBC som
träningsplats inför nästa säsong. FK anser att det är
en förutsättning för en bra utveckling av spelarna att
de bästa kan träna så mycket som möjligt tillsammans,
alla klagar på bra sparring i sina klubbar/regioner,
men väljer ändå att hitta andra lösningar. Förbundet
har ett center och det borde vara självklart att klubbarna/tränarna vill att denna verksamhet är så bra
som möjligt, för spelarna och möjliga internationella
framgångar för svensk Badminton, men tyvärr är det
svårt att bortse från egna klubbintressen och sociala
12

faktorer.
Verksamheten i Uppsala fungerar bra. Det arbetas hårt
på att komma upp till de krav/mål som finns på träning, träningsmängd, kvalité och utveckling, samt att
finna samarbetspartners för att underlätta situationen
för spelarna. Samträning med de bästa spelarna i
Stockholms klubbar har organiserats 1 gång/vecka i
Kista.
FK har under säsongen besökt de flesta av seniorlandslagsspelarnas klubbar. Det har varit bra diskussioner
om spelarna, deras träningssituation, utveckling och
inställning/vilja och möjligheter till förändringar och
förbättringar. FK har även försökt att ha en regelbunden kontakt med spelarna/tränarna i klubbmiljö.

Utmanarprojektet SOK

Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) startade ett utmanarprojekt i maj/juni månad, projekttiden är 3 år.
Förbundet var en av de första som fick sitt planeringsarbete, avseende omvärldsanalys, kravprofil m.m
godkända. Utmanarprojektet är ett stöd till förbundets egna utvecklingsprogram för juniorerna med
sikte på SOK:s topp & talang program och Olympiska
spel år 2020 och 2024. Förbundet och spelarna får
ett ekonomiskt stöd från SOK. 5 spelare blev godkända för projektet av förbundet och SOK. De uttagna
spelarna under år 1 är:
Emma Karlsson, Johanna Magnusson, Elin Svensson,
Morgan Lidman och Viktor Aglinder.
Projektledare är Tomas Johansson och projektansvarig
Jonas Herrgårdh, FK Senior.

2.2.3 U19-Landslag

Verksamhetens inriktning har syftat till att ge riktat
stöd till spelare för att ge framstående placeringar på
internationella tävlingar. Landslaget har bestått av 16
spelare (10 herrar, 6 kvinnor) och trupperna har i förbundets regi deltagit i flera internationella juniortävlingar under säsongen. Ett mindre antal spelare som
anses ha hög potential för framtiden har dessutom fått
stöd att åka på några internationella seniortävlingar.
Under säsongen har landslaget deltagit i Junior-VM i
Bangkok, Thailand dit vi skickade 2 herrar (Felix Burestedt och Daniel Ojaäär).
Resultatmässigt har säsongen varit godkänd. En semifinal i herrsingel i Danish Junior Cup, en kvartsfinal
i herrdubbel i Dutch Junior och en åttondelsfinal i
damsingel i samma tävling är utmärkta insatser i högsta internationella konkurrens. Under JVM vann vi
tyvärr bara en match och förlorade 2 herrsinglar med
liten marginal.
Tyvärr blev årets stora lagmästerskap, 6-Nationers i
Frankrike i april, flyttat på grund av ett tidigarelagt
Junior-VM för kommande årskull. Till detta Junior-
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VM skickade vi inga spelare.
Förbundskapten U19 har varit Erik Bojesson och ett
flertal hjälptränare har hjälpt till på WJT och internationella tävlingar under säsongen.

2.2.4 U17-landslag

Upplägget på verksamheten har varit inriktat mot
slutmålet att få så bra resultat som möjligt under U17
EM i Turkiet i mars månad. En viktig del har då varit
att arbeta för att erhålla seedningar till EM för våra
spelare. För att uppnå detta har vi haft en varierad
tävlingskalender med både BEC juniortävling mot
U19 motstånd (detta då dessa tävlingar var seedningsgrundande) samt danska Elitrekke turneringar mot
U17 motstånd.
De bästa resultaten hade vi med Elin Svensson som
vann Yonex Lithuanian Junior i damsingel, samt Morgan Lidman som var i semifinal i Danish Junior Cup
och Karl Murgård/Jonathan Dreifaldt i semi i herrdubbel i DJC. Detta ansåg så väl FKU17 som spelarna att
vara en lyckad blandning och rätt nivå på tävlingarna.
I den enda lagtureringen inför EM, Danish Junior Cup
blev det en 6:e plats efter jämna förluster mot Jylland,
Sjaelland och Frankrike. En 6:e plats är inte godkänt
men prestationerna var värda en mer framskjuten
placering.
Under EM, så börjar vi med att förlora första poolmatchen i en tät duell mot England med siffrorna 3-2.
De två efterföljande matcher vins med 5-0 mot både
Ukraina och Norge. I och med detta gick vi vidare
till kvartsfinal som bästa pooltvåa där vi ställdes mot
värdnationen Turkiet. Tyvärr kommer vi inte upp i
maximalprestation som hade behövts för en vinst och
vi förlorar matchen 3-1. Slutsummeringen är ändå att
vi gör en klart godkänd laginstats sätt till hela turneringen.
I den individuella tävlingen når sju 1/8 delsfinaler.
Av dessa slutar enbart en kvartsfinal i form av Morgan Lidman i herrsingel. Det är en bra insats att ha
så pass många 1/8 delsfinaler, som visar på en bredd
i truppen, samtidigt så måste vi också eftersträva att
utveckla oss vidare så att vi vid sådana tillfällen kliver
fram ytterligare ett steg och når flera kvartsfinaler.
FK för U17 landslaget säsongen 2013/2014 var Peter
Kapetz som tog hjälp av flera förbundstränare för att
kunna säkerställa en bra kvalité på träningsläger samt
tävlingar.

2.2.5 U15-landslag

Inriktningen på verksamheten för U15 landslaget har
varit långsiktig satsning med målet att kunna förstå
och att nå internationell nivå samt att få internationell
tävlingserfarenhet.

Landslagstruppen bestod av 16 spelare ( 9 killar och 7
tjejer ) under säsongen. Truppen har genomfört landslagets träningsläger och deltagit i de internationella
tävlingar som varit planerad.
De internationella mästerskap som landslaget deltagit
i under säsongen var U15 EM i Basel och 8-Nations i
Kolding Danmark. Samt deltagit i DJC ( Danish Junior
Cup ) i Danmark.
Sverige deltog i internationellt lägersamarbete för de
nordiska länderna, Nordic Camp som var i Norge.
Under säsongen har U15 spelarna visat lovande takter i landslaget både tävlings- och träningsmässigt.
I Danish Junior Cup blev lagresultatet dock inte vad
vi hade hoppats på då vi slutar på en åttonde plats,
spelmässigt hängde vi bra med men förlorade många
tuffa 3-sets matcher där vi inte har marginalerna med
oss. I den individuella tävlingen har vi en semifinal via
Karl Harrbacka/Amanda Lagerhäll och en kvartsfinal
via Tilda Sjöö/Olivia Wänglund.
Vi deltog med 4 spelare i det första EM för U15 spelare
som arrangerats. Spelarna som deltog var Adam Gozzi, Karl Harrbacka, Ella Söderström och Amanda Lagerhäll. Här fick vi ställa upp i max 2 kategorier och vi
valde att ställa upp i singel och mixed för alla spelare.
I singel så vann alla spelare en match och förlorade i
andra matchen och i mixed spelet så hade vi bägge
paren framme i åttondels final. Tuff tävling med bra
motstånd rakt igenom.
8-Nations i Danmark blev resultatmässigt den bästa
tävlingen. I lagspelet så kom vi på en 4:e plats, vi förlorade mot England i matchen om 3:e plats. I det individuella spelet så hade vi 2 kvartsfinaler i herrsingeln
genom Oskar Johansson och Markus Moore, samt en
kvartsfinal i mixed genom Karl Harrbacka/Amanda
Lagehäll.
Vi kan se att vi hänger med bra i Europa och ligger
strax under de bästa som är Danmark med Frankrike/
England som 2:a nation.
Förbundskapten för U15 landslaget har under säsongen varit Sören Norell och ett antal hjälptränare har
deltagit på läger och internationella tävlingar under
säsongen.

2.2.6 U13-landslag

Inriktningen på verksamheten har varit långsiktig
satsning på spelarutbildning samt att få internationell
tävlingserfarenhet.
Två tävlingar med internationellt motstånd har deltagits i, Danish Junior Cup (DJC) på hösten och Aros
Junior Open vid påsk. Under DJC var det ett lagspel
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och i det placerade sig Sverige på 7:e plats till slut.

som deltog i klasserna +35 till +60

Utöver internationella tävlingarna har två landslagsläger genomförts, ett i september och ett i januari.
Förutom landslagslägrena arrangerades även landslagets badmintonskola som är ett bredare läger för U11
och första års U13. Lägret arrangerades på 4 separata
orter, norr, söder, öster och väster och samlade totalt
närmare 150 spelare totalt.  

Sverige blev bästa nation med 14 guld, 11 silver och 14
brons där några av spelarna fick ett flertal medaljer.
Bäst i herrklassen var Stefan Edvardsson från Skogås
som åkte hem med halva Norges guldreserv i bagaget
i form av tre guldmedaljer! Nästan lika bra var bästa
dam, Marina Kårström från Södermalm, som bärgade
två guld och ett silver.

Förbundskaptener för U13-landslaget har under säsongen varit Thomas Csiffary och Mattias Norell.

‘Vår ambition var att bli bästa nation samt att Sverige
skulle ta minst en medalj i alla de kategorier vi ställde
upp i, vilket vi gjorde’ säger Magnus Gustafsson, nöjd
förbundskapten.

2.2.7 Veteran

Veteran VM - BWF World Senior Championship 2013,
Ankara Turkiet
Sverige vann ett guld, fyra silver och fem brons och blev
tionde bästa nation vid Veteran-VM i Turkiet. Svenska laget
bestod av 54 spelare i kategorierna +35 till +70. Det totala
deltagarantalet var 924 spelare och det spelades 1179 matcher på 12 banor i den stora basketarenan mitt i Ankara.
Statusen på Veteran-VM har höjts avsevärt de senaste
åren vilket märks genom att gamla världsstjärnor numera ställer upp och krigar om medaljerna.
Svenska medaljörer:
Guld Jens Olsson och Patrik Björkler HD45
Silver Stefan Edvardsson och Joacim Fellenius HD40
Stefan Edvardsson HS40
Joacim Fellenius i par med danskan Gitte Sommer XD40
Lina Lindholm och Johan Clausén XD35
Brons Lotten Wengberg DS60
Lisbeth Bengtsson DD70
Erik Söderberg och Anki Gunners XD45
Anki Gunners och Tanja Karlsson DD45
Erik Söderberg och Milan Duvsund HD45
Som Team manager för den svenska truppen, som
med spelare, våra tre kiropraktorer och alla anhöriga
är drygt 70 personer, så kommer gåshuden krypande
när det är svenskarna som låter mest under några
matcher de sista två dagarna. Det är ingen som helst
tvekan om att badminton kan bjuda på underhållning, glädje, spänning och dramatik även om det är veteraner som står på banan. Med den energi som finns
tror och hoppas jag att vi får ännu fler som kliver fram
nästa gång på EM i Portugal i september, Nations Cup
och VM på hemmaplan i Helsingborg 2015.

Open Nordic Championship 18-20 oktober 2013

Det öppna Nordiska Mästerskap spelades i år i Tönsberg, ca 10 mil söder om Oslo med totalt 120 spelare
från Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland och
Skottland.

ALL ENGLAND 12-14 april

Veteranerna har varit och spelat en av världens äldsta
och anrikaste tävlingar, The 98:th All England Seniors,
med mycket gott resultat och två rekord för svenskt del.
Totalt sju medaljer i en av de tuffaste internationella
veterantävlingarna, förutom EM och VM, med deltagande från hela världen. England dominerar som vanligt i dubbel och mixed. Men vi har börjat släppa respekten och kommer närmare och närmare åtminstone
i herrdubbel. I mixed har vi en bit kvar.
Guld och silver
Första helsvenska finalen i All England någonsin, i
Herrsingel +45. Guld till Joakim Nordgren och silver
till Magnus Gustafsson. Guld också till Per-Arnold
Höij som tar Sveriges första herrdubbeltitel i All England, i par med finländaren Carl-Johan Nyberg i +65.
Årets veteran 2013 blev Magnus Gustafsson, Skogås
som också är Förbundskapten.

2.2.8 Riksidrottsgymnasiet Malmö

Under verksamhetsåret har det varit 14 elever. 7 pojkar
och 7 flickor. Vi har arbetat med individuella träningsupplägg för eleverna och vi är nöjda med verksamhetsåret. Vi har fortsatt prioritera internationellt tävlande för eleverna. Danish Junior Cup, Ungern, Dutch
Junior, Lettland, Norge och dessutom ett antal danska junior tävlingar. Vi har utökat vårt samarbete med
Danmark och några elever har kontinuerligt tränat
över sundet. Vi har prioriterat styrketräning, precis
som förra året.  
Rekryteringsprocessen har haft hög prioritet. Vi arbetar intensivt med att öka sökantalet. I år hade vi
20 sökande till våra 4 platser.  6 elever har varit och
praoat hos oss under året.
Vi har bedrivit all badmintonträning i Aurahallen,
tillsammans med vårt Nationella Badminton Center det första halvåret och därefter tillsammans med
MBA. Eleverna genomför sin styrketräning i Baltiska
hallen samt i styrkelokalen i Malmö badmintoncenter. Utöver dessa träningar har vi även regelbundet

Den svenska truppen bestod av 34 damer och herrar
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bedrivit funktionell styrketräning i lokalen på Baltiskan vilket har varit uppskattat och bra.

ORGANISATION:

Rickard Magnusson arbetar som verksamhetsansvarig, 85% tjänst. Maria Bengtsson arbetar som huvudtränare, 90% tjänst.
Vi har haft ett nära samarbete med NBC/MBA dels för
eleverna/spelare men också för tränarna. BMK Aura
och Malmö Badmintonklubb är de föreningarna som
vi samarbetar med.

MÅL OCH UTVÄRDERING:
•

•
•
•

Rekrytera fler elever: Uppfyllt. 4 elever börjar
hösten 2014, 2 pojkar och 2 flickor. Vi kommer till
hösten att vara fullt, dvs 12 elever.
Någon avgångselev skall erbjudas plats på NBC:
Uppfyllt. 2 av 6 elever.
Bibehålla vårt internationella tävlande för de bästa eleverna: Uppfyllt. De bästa eleverna har under
säsong tävlat mellan 7-11 internationella tävlingar.
Vinna samtliga titlar vid JSM: Ej uppfyllt. 1 av 5. 1
guld, 3 silver, 2 brons

STATISTIK:

Resultatmässigt har detta år varit ett bra år.
Följande spelare har varit/är uttagna i landslags sammanhang: Felix Burestedt, Olle Ingemarsson, Tom Andersson, Lovisa Johansson, Thai To, Alex Luong, Stina
Runesson, Filip Suwanphingkha, Jakob Burestedt.
Felix Burestedt, Lovisa Johansson är rankade som
nr 1 i Sverige bland juniorerna. Felix Burestedt var i
semifinal på en senior Europa tävling och Lovisa var
i kvartsfinal. Med dessa idrottsliga resultat och skolresultaten är vi mycket nöjda med året som gått.
Elevenkäten genomfördes även i år tillsammans med
RF. Statistiken visar att vi håller en hög kvalitet och
eleverna är nöjda med verksamheten. Helhetsbetyget
från eleverna var i år 4.3.

SLUTORD OCH TANKAR INFÖR NÄSTA ÅR:

Läsåret 2013/2014 har varit ett bra år, många bra nationella och internationella resultat. Vi är nöjda med
elevernas schema och våra träningstider är bra. Vi
kommer fortsätta lägga fokus på att utveckla så många
elever som möjligt till internationella spelare, detta
genom att fortsätta vårt internationella tävlande, utveckla vår dagliga träning och arbeta med att ständigt
förbättra vår verksamhet.
Vi har ett bra intag inför kommande läsår med 2 killar
och 2 tjejer. Vi ser fram emot att få jobba med dessa
i tre år.

2.2.9 Riksidrottsgymnasiet Täby

Vi började verksamhetsåret med 14 elever. 11 pojkar
och 3 flickor. I mitten av hösten 2013 avslutade 3 pojkar sina RIG studier av olika privata orsaker. Vi avs-

lutade verksamhetsåret med 11 elever 8 pojkar och 3
flickor.  
Fr.o.m. augusti 2014 har vi skiftat tjänstefördelningen
så att Alexander Böök är anställd 100 % som verksamhetsansvarig och Peter Axelsson 75 % som träningsansvarig.
Vi tränar badminton, och har teoriundervisning i Täby
Racketcenter. Eleverna genomför sin styrketräning i
Tibble sportcentrum och annan träning på olika idrottsplatser i Täby kommun.   Rehabträningen bedrivs på
Täby Rehab. Eleverna studerar på olika program på Åva
Gymnasium. Samarbetet och kommunikationen mellan
RIG och övriga skolan har fungerat bra.
Förutom verksamheten med våra elever har våra
tränare stöttat landslagsverksamheten genom att vara
ledare/coacher på senior EBU tävlingar, Extra roligt
är att vi under året förverkligat postgymnasiala möjligheter för våra f.d. elever att fortsätta sin badmintonsatsning i kombination med högskolestudier genom
Sport Campus Sweden. En av årets avgångselever har
valt och även lyckats bli uttagen till SCS.

STATISTIK:

- U19SM – 1 guld (DS), 1 silver (HS), 3 brons (DS,
DD, MD)
- Senior-SM - 2 brons (DS)
Vår mest framgångsrika spelare har i år varit Clara Nistad med sammanlagt 4 SM-medaljer:
Guld i DS U19, brons I DD U19, DS senior och DD senior
UTVÄRDERING AV MÅL FRÅN 2013:
1. Garantera att vår verksamhet finns kvar i nästa dimensioneringsperiod
Kommentar: Ja vi finns kvar
2. Utvärdera och sedan förbättra vårt lokala sätt att
arbeta med GY11 kursplanerna
Kommentar: Detta arbete sker hela tiden. Vi har
bytta tidpunkt för våra fysprofilen tester (till augusti och januari). Vi tar i i bruk en ny formad individuell utvecklingsplan (IUP) för varje spelare
ht-14
3. Rikta ekonomiska resurser och därmed öka satsningen individuellt på spelare som vi bedömer arbetar efter sina internationella målsättningar inom
badminton
Kommentar: Daniel Ojaäär, junior-VM deltagare
tilläts delta på många internationella (EBU) tävlingar. Clara Nistad, Rebecca Kuhl och Daniel Alizadeh provade alla på spel i senior EBU-tävlingar
4. Införa antagningsintervjuer med ca 8 st. sökande
elever. Antagningsintervjuerna skall hjälpa oss att
få in högpresterande elever inom både badminton
och skola
Kommentar: Vi kallade 7 men höll tillslut bara 4 intervjuer då 3 tilltänkta elever avböjde att komma
till intervju. Vi höll en intervju extra då en av fyra
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förstahandsuttagna tackade ´nej` till att börja på RIG
5. Nivån på intagna elever skall höjas så att vi få en
mer homogen RIG-elev grupp att arbeta med
Kommentar: Detta är ett strävans mål och självklart
eftersträvar vi att ta in elever med bäst förutsättningar att nå internationell elit i senioråldern. Samtidigt behöver vi alltid fylla våra platser för att kunna
fortsätta verksamheten

STATISTIK - ELEVUTVÄRDERING:

Elevenkäten genomfördes även i år tillsammans med
RF. Helhetsresultatet 4.7 är samma som förra årets resultat och visar att våra elever anser att vår verksamhet håller en hög kvalitet.

MÅL – LÄSÅR 14/15

Vi jobbar med att ständigt förbättra och utveckla vår
verksamhet och hoppas att detta skall fortsätta ge resultat både idrottsligt och skolmässigt.
Våra mål för att utveckla verksamheten:
1. Fortsätta med intervjuer för antagningen
2. Förenkla elevernas IUP och i större utsträckning
individualisera elevernas tränings-och tävlingsplanering

RESULTATMÅL BADMINTON:

1. Fyra spelare skall bli uttagna till U17 och U19 landslaget och vid dessa uppdrag presterar på toppen
av sin förmåga.
2. 4-6 medaljer i U17 och U19-SM

ORGANISATION:
Alexander Böök arbetar som verksamhetsansvarig,
100 % tjänst. Peter Axelsson arbetar som Träningsansvarig, 75 % tjänst. Täby Badminton är den föreningen
som vi i första hand samarbetar med.

2.3 Information & Marknad

Området har varken haft en arbetsgrupp eller en anställd person under verksamhetsåret utan arbetet har
skötts av kansliet.
Det som gjorts inom området är att beställa profilmaterial i form av reklamskyltar och roll-ups som skall
finnas på samtliga Badminton Sweden arrangemang.
Dessutom har hjälp tagits av en profilbyrå som arbetat
med layout på hemsidan.
Under året togs också broschyren FairPlay fram som
blev en stor succé och finns att köpa via kansliet och
hämta gratis som PDF på förbundets hemsida.
Styrelsen beslöt under året om att ta in Jonathan Falk,
Göteborg på ett projekt från sommaren 2014 för att
ta fram en kommunikationsstrategi för förbund och
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klubbar för att öka synligheten för sporten i traditionella och nya medier.

2.4

Utbildning

Verksamhetsåret gick in med ett försök till nystart
för utbildningsgruppen som innehöll Patrik Oscarsson, Emma Edbom, Thomas Angarth samt Eric Fransson som föreningsutvecklare och tidigt under hösten
tillkom Marcus Berg från styrelsen. Utöver den
genomförda utbildningshelgen i augusti har gruppen jobbat med ordinarie verksamhet och utöver det
bildat ett antal projektgrupper som börjat arbetet
med talangutvecklingsplanen, utbildningstrappan,
föräldrautbildning, grundläggande tränarutbildning,
BEC:s coachlevel1 och Shutteltime. Allt detta ingår i
ett grundläggande revideringsarbetet som Eric Fransson har lett under våren tillsammans med Maria Nilsson och Viktor Weiberg och resultatet skall presenteras under hösten 2014.
Utbildningsgruppen har också börjat planerat för en
fortbildning för våra elittränare som genomförs under
VM i Danmark i augusti.

2.5

Externa intäkter

Gruppen som bildades under fjolåret har under året
inte fungerat som vi hoppats. Trots detta har det
gjorts en del aktiviteter som på sikt förhoppningsvis
skall förstärka förbundets ekonomi. Bland dessa kan
nämnas:
Avtalet med Wilson löpte ut den 30/6 2014 och Badminton Sweden har arbetat med att täcka så stora delar som möjligt av detta avtal med nya samarbetsavtal.
Förbundet beslöt tidigt att inbjuda fler leverantörer
och inför kommande år är förbundet överens om en
fortsättning med tre aktörer. Carlton/Diadora, FZ
Forza och Yonex kommer alla att vara samarbetspartners till förbundet under kommande treårsperiod.
Vi gläds över att dessa tre attraherats av våra produkter och tackar samtidigt Wilson för de år de stöttat
förbundets verksamhet.
Under året startade även samarbetsavtalet med Caperio kring Swedish Masters och vår Rookie Tour.
Detta avtal är ettårigt och skall efter utvärdering omförhandlas under hösten.
Utöver avtal har ett treåriga samarbetsavtal tecknats
med RacketSpecialisten.
Förutom dessa sponsoravtal har även aktiviteter gjorts
i andra former för att stärka förbundets ekonomi.
Badminton Swedens Supporterklubb, UpplevBadminton, som startades under fjolåret har fortsatt att
jaga medlemmar och supportrar. Antalet medlemmar
totalt sett (idag 141) är en besvikelse men insamlingen
har till dagens datum genererat drygt 130,000 kronor
från start. Supportrarna får styra vart medlen skall an-
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vändas och under det gångna året har endast 50,000
nyttjats som avsättning till den RIO resa i samband
med OS som skall lottas ut bland medlemmar som satsat mer än 2016 kronor.
Resterande 80,000 kronor är fortsatt orörda och kommer att börja nyttjas inför kommande år.
Upplev badminton i samarbete med Christine Gandrup genomförde under året även golftävlingen
Mästarslaget. En lagtävling som samlade 32 lag och
där allt överskott gick till de Svenska ungdomslandslagen. Landslagsorganisationen under året beslöt att
använda större delen av dessa pengar till det sommarläger som under året genomfördes och som gav 60
ungdomar möjlighet att träna och leva ihop under en
hel vecka sommaren 2014. Under våren har ett arbete
påbörjats med produktifiering av våra produkter och
en paketering, Detta har skett tillsammans med Uppsala, främst gällande NBC, internationell badminton
och landslag. Arbetet har syftat till att bättre definiera
vad som kan säljas och erbjudas sponsorer, partners
och leverantörer. Tanke är att arbetet ska fungera som
ett avstamp för att skapa en rejäl marknadsföringsplan
för våra produkter i badminton Sweden och förhoppningsvis locka nya företag till vår fantastiska sport.

2.6

Projekt

2.6.1 Framtidshallarna

Framtidshallsprojektet mellan Badminton Sweden
och de aktiva rackethallar som finns i projektet har
under säsongen 2013/2014 legat nere för diskussion
om hur ska driva arbetet vidare.

2.6.2 SDF-utveckling/Regionalt samarbete

Under våren 2014 genomfördes två regionala konferenser, en i Nordsverige och en i Skåne/Blekinge.
Fokus på konferenserna var att föreningsutvecklarna
skulle presentera sig och sitt arbete, dessutom så
fanns punkter som föreningsbidrag/distriktsbidrag,
tävlingskalender, samarbeten över distrikten, utbildningsfrågor. Tyvärr blev det inga regionala konferenser
i öst eller väst.

2.6.3 Swedish Master 2014

Swedish Master, tidigare Swedish International,
genomfördes på ett utmärkt sätt av eventbolaget
Savvy i Fyrishov Uppsala. Trots kort förberedelsetid
lyckades arrangörerna få till en tävling som mer än väl
uppfyller Badminton Sweden förväntningar på en internationell seniortävling.
Publikt blev det en framgång och en stor del i detta
hade Henri Hurskainen som spelade final mot Ville
Lång, Finland. Trots massivt stöd från entusiastisk
publik lyckades inte Henri riktigt knyta ihop säcken
utan föll i en välspelad tresetsmatch. Uppskattningsvis hade tävlingen sammanlagt ca 3500 åskådare.

Antalet anmälda spelare var 243 från 31 länder, inklusive Sverige. Liksom tidigare år hade tävlingen en väntelista i en del av tävlingens klasser.
Ett 60-tal ledare, 17 utländska domare, 19 utländska
linjedomare. Utöver dessa tillkom att ett antal svenska domare samt ett stort antal svenska linjedomare.
Mediamässigt visades tävlingen via 2 kanaler hos Badminton Europe. Detta kompletterades av tävlingens
egen Youtube-kanal via vilken det var möjligt i efterhand se tävlingens matcher.
Marknadsföringen av tävlingen skedde bland annat
genom riktad annonsering i Uppsala. Dessutom synliggjordes tävlingen via Badminton Sweden hemsida
samt att ett antal föreningar runt om i landet också
synliggjorde tävlingen via sina hemsidor.
Under tävlingen uppmärksammades tävling av flera
rikstäckande tävlingar som DN, Aftonbladet, Expressen, Sydsvenskan, Svenska Dagbladet. Dessutom bevakade UNT24, Radio P4 Uppland.

2.6.4 Parabadminton

Badminton Sweden hade en deltagare på Parabadminton VM o Dortmund, Tyskland. Denna var Rickard Nilsson från Göteborg. Rickard som blott var 14
år gammal var en av de yngsta deltagarna på plats
och deltog i dubbel och singel. Se gärna intervjun
med Rickard på youtube. http://www.youtube.com/
watch?v=ikmMOiXJQao
Rickard har som ambition att fortsätta spela internationella Parabadmintontävlingar och Badminton Sweden kommer stötta honom.

2.65 Idrottslyftet

Extra Förbundsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att samtliga Idrottslyfts medel fr.o.m 1 juli
2013 och de kommande 1,5 åren ska avsättas helt och
hållet till föreningsutvecklare och deras verksamhet.
Badminton Sweden har deltagit med personal på
idrottskonferensen ”Idrott Hela Livet” där viktiga
frågor rörande barns idrottande togs upp, bla barnrättsperspektivet och FN:s barnkonvention som är
fundamentala delar i Idrottslyftets utformning.
Utöver detta har Badminton Sweden deltagit på RF:s
samtliga idrottslyftsträffar, där man utvärderat och
arbetat fram nya riktlinjer för hur idrottslyftet ska
bedrivas. Totalt 3 st 2-dagars träffar under säsongen
13/14

2.7 Föreningsutvecklarna

Efter beslut på det extra förbundsmötet i januari 2013
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så beslutade förbundsmötet att använda idrottslyftets
föreningspott till att anställa föreningsutvecklare på
1,5 år vars främsta uppgift är att stödja och utveckla
förenings- och distriktsverksamheten samt att informera om och arbeta med att höja förbundets SF
stöd från Riksidrottsförbundet.

-

6st föreningsutvecklare anställdes.
Kenneth Forsberg, Umeå, Nord Norrland 25 %
Håkan Melker, Sundsvall, syd Norrland 25 %
Ulf Svenson, Stockholm, Öst, 60 %
Claes Johansson, Göteborg, Väst, 60 %
Maria Nilsson, Helsingborg, Syd-Syd, 50 %
Eric Fransson, Karlskrona, Mellan-syd, 60 %

Utifrån dessa identifierade arbetsuppgifter genomförde föreningsutvecklarna föreningsbesök under
hela hösten 2013. Ca 190 föreningsbesök gjordes på
fyra månader där fokus låg på att stämma av med föreningen hur man mådde och vad man kunde hjälpa till
med, men också vad föreningarna önskade av Badminton Sweden.

Föreningsutvecklarna startade sitt arbete med en tre
dagars lång utbildning om förbundets verksamhet,
SF-stödet, Idrottonline och en nulägesanalys i augusti
i Stockholm.
Föreningsutvecklarna identifierade tidigt en mängd
saker som skulle komma att bli viktiga arbetsuppgifter. Bland dessa kan nämnas:
-
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Bygga nätverk (lokalt/regionalt)
Skapa samarbeten (spelare, ledare)
Kartläggning (förening övergripande, kategorisering, detalj)
Registrering av medlemmar, utbildningstimmar
och LOK stöd
Rekrytering
Utbildning – Tränare
Förankra förbundets verksamhet (mål, handlingsplan, värdegrund)

-

Bygga förtroende
Använda väl fungerande föreningar som förebild
för andra (bench marking)
Skapa rätt attityd/värdebas? Skapa VI!
Skapa samarbete med SISU/DF mfl
Lathund utbildningsregistrering

Vid nästa stora avstämning, i december 2013, träffades
föreningsutvecklarna och gjorde en SWOT analys av
nuläget och i den kom man fram till tre starka ledord
som skulle genomsyra allt arbete 2014:
Ledarrekrytering, Utbildning, Samverkan över föreningsgränser.
Det man sett var att föreningarna har ett stort och akut
behov av ledare, bättre utbildade ledare och framförallt samarbeten små föreningar/distrikt emellan.
Varje månad har dessutom föreningsutvecklarna skapat en rapport på hemsidan, där man beskrivit vad
som hänt den senaste månaden i respektive region,
dessa finns att läsa på www.badminton.nu
Responsen från badmintonsverige på föreningsutvecklarna har varit positiv, och föreningsutvecklarna
välkomnas med öppna armar av föreningar och distrikt på sina besök. Man upplever också att man fått
en närmare kontakt med Badminton Sweden, en mer
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lokal förankring, vilket också gjort att det VI och
DEM tänket som funnits sakta men säkert till viss del
börjat att försvinna.
Föreningsutvecklarna skall starta upp nationella regionsläger i varje region, både för bredden men också
för toppen, för att på detta sätt öka samarbetet mellan distrikt och föreningar, samt låta fler än bara landslagsspelare komma på bra läger. Inbjudan och uttagning har nu kommit ut och lägren kommer hållas i
mitten på augusti 2014.
Det vi ser hittills av föreningsutvecklarnas arbete är
mycket positivt, precis den kraft och injektion vårt
badmintonland behöver. Dock är vägen till framgång
lång, och framgång är mycket olika för olika föreningar, vilket gör att arbetet varierar kraftigt beroende på
vilken föreningen man möter.
Arbetet med föreningsutvecklarna kommer fortsätta
under hösten 2014 med förhoppning om en förlängning ytterligare minst 12 månader, då behovet och efterfrågan på dessa krafter fortfarande är mycket stort.
Statistik föreningsutvecklarna
Medlemmar i Idrottonline 2013 09 02 var 19 011
Medlemmar i Idrottonline 2014 08 12 var 22 623
Föreningar i Idrottonline 2013 09 02 var 229
Föreningar i Idrottonline 2014 08 12 var 230
Utbildningstimmar i Idrottonline 20121231 – 9 400st

(EM och BKC stod för ¾)
Utbildningstimmar i Idrottonline  20131231 - 8 258st
Ekonomi föreningsutvecklarna
1 juli 2013 – 30/6 2014 fick vi totalt ca 2 000 000 i
föreningspotten
Centrala kostnader inkl lön, 1 480 000 SEK
Verksamhetspengar, 520 000 SEK

2.6.6 Veteran-VM 2015

Processen att få hem och genomföra ett veteran-VM
2015 startade med en förfrågan från Event Skåne våren
2013 om vi var intresserade att ansöka om ett VeteranVM i badminton 2015. Förbundet ansåg det var rimligt om vi kunde få ekonomiska garantier av regionen
att genomföra det. Efter ett antal möten med Event
Skåne, Helsingborg Stad, verksamhetsområden VoNB
och styrelsen ansökte vi om arrangemanget hos Badminton World Federation (BWF) på plats i Aten nov
2013. Kort därefter tilldelades vi arrangemanget och
planeringen startades i början på 2014. Fr.o.m. april
anställdes en projektledare Peter Beckne, Göteborg
som har ansvaret för planeringen och genomförandet av arrangemanget tillsammans med Helsingborgs
Badminton. I slutet av verksamhets området ansågs
det mesta organisatoriskt som arbetsgrupper avtal
m.m på plats och efter sommaren 2014 och under
kommande verksamhetsår kommer det att börja byggas för ett genomförande av arrangemanget i september 2015.   

ÅRSREDOVISNING • SVENSKA BADMINTONFÖRBUNDET • 2013 – 2014

19

3.
RESULTATRÄKNING
Svenska Badmintonförbundet
81 76 01 – 1495
Not
2013-07-01
2012-07-01
		2014-06-30
2013-06-30
1		
Intäkter			
			
Verksamhetsintäkter
2
11 727 074
11 005 786
Övriga intäkter
3
96 240
176 533
SUMMA INTÄKTER		
11 823 314
11 182 319
			
			
Kostnader			
Övriga externa kostnader
4
-7 110 258
-6 554 146
Personalkostnader
5
-4 104 899
-4 408 937
Avskrivningar
6
0
-12 110
			
Verksamhetsresultat		
628 157
207 126
			
Resultat från finansiella investeringar			
			
Ränteintäkter		
11 880
14 561
			
Resultat efter finansiella poster		
620 037
221 687
			
ÅRETS RESULTAT
640 037
221 687

4. BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Not
2014-06-30
2013-06-30
			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar
6
0
20 175
Inventarier 			
			
Finansiella anläggningstillgångar
7
76 000
76 000
Långfristigt värdepappersinnehav			
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
76 000
96 175
			
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
Handelsvaror		
0
2 457
			
Kortfristiga fordringar 			
Kundfordringar 		
782 067
254 361
Övriga fordringar 		
72 245
74 822
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
496 828
335 359
Summa fordringar		
1 351 140
664 542
			
Kortfristiga placeringar		
0
7 187
Kassa och bank		
1 691 380
1 196 483
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Summa omsättningstillgångar		
3 022 520
1 870 669
SUMMA TILLGÅNGAR		
3 118 520
1 966 844
		
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
			
Eget kapital			
Balanserat resultat		
59 308
-162 379
Årets resultat
640 037
221 687
SUMMA EGET KAPITAL		
699 345
59 308
			
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		
459 709
205 231
Övriga skulder		
369 275
218 193
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
1 590 191
1 484 112
SUMMA SKULDER		
2 419 175
1 907 536
			
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
3 118 520
1 947 404
Ställda säkerheter		
inga
inga
Ansvarsförbindelser		 inga
inga

5.
NOTER
Svenska Badmintonförbundet
81 76 01 - 1495
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper			
Föreningens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Tillämpade principer är oförändrade
jämfört med föregående år.
Intäktsredovisning						
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Intäkter i form av gåvor eller bidrag intäktsföres som huvudregel när gåvan sakrättsligt är genomförd. Om ett
bidrag avser en bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna period. Med gåvor avses främst insamlade
medel från privatpersoner och företag. Begreppet bidrag används främst för att beteckna medel som erhållits av
externa bidragsgivare efter ansökan.
Gåvor och bidrag redovisas normalt enligt kontantprincipen. I den mån det på balansdagen finns löften om
bidrag från företag och organisationer intäktsförs dessa efter individuell prövning.
Som bidrag räknas likvida medel som en förening erhåller från en bidragsgivare som är ett offentligrättsligt
organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär återbetalningsskyldighet om
villkoret inte uppfyllts. Ett bidrag intäktsredovisas i den period när bidraget utbetalats till föreningen. En
förening som erhåller bidrag från en svensk myndighet eller kommun kan istället välja att intäktsföra bidraget
redan i den period när myndigheten eller kommunen fattat ett beslut att bevilja bidraget. Om bidraget är till
för att täcka specifika kostnader sker intäktsredovisning på sådant sätt att intäkten ställs mot de kostnader som
bidraget är avsett att täcka. Intäktsredovisning sker endast när det med hög grad av sannolikhet kan bedömas
att bidraget inte kommer att återkrävas. Villkorade bidrag skuldförs till dess att de utgifter som bidraget ska
täcka uppkommer. Inga bidrag nettoredovisas mot kostnader.
Fordringar							
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.
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Anläggningstillgångar						
Materiella och immateriella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den
bedömda nyttjandetiden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider:
Inventarier
Datorer
Programvaror

5 år
3 år
3 år

Not 2 Verksamhetsintäkter				
2013-07-01
2012-07-01
2014-06-30
2013-06-30
Verksamhetsintäkter fördelar sig enligt följande:				
Försäljning, godkännandemärkning, externa intäkter,
central verksamhet
1 029 830
63 238
Föreningsavgifter
254 500
239 900
Licensavgifter
611 750
858 950
Startavgifter serien
414 539
418 563
Sanktionsavgifter tävlingar
1 387 990
684 174
Övriga avgifter (wo serien, föreningsbyte, ej inlämn statistik)
56 075
59 675
Nationella tävlingsintäkter
126 569
42 300
Elitverksamhetsintäkter inkl NBC
842 076
1 301 898
Badmintongymnasieintäkter
1 184 690
1 262 771
Utbildningsverksamhetsintäkter
101 680
205 180
Swedish International
113 326
483 387
EM 2012
6 048
39 825
Bidrag				
* Statsmedel
* SOK-medel
SUMMA
Not 3 Övriga intäkter

4 818 500
799 501
11 747 074

4 590 226
755 699 1046558
11 005 786

2013-07-01
2014-06-30

2012-07-01
2013-06-30

Övriga intäkter enligt följande:		
Intäkter från veteranverksamhet.
96 240

176 533

Not 4 Övriga externa kostnader				
2013-07-01
2012-07-01
2014-06-30
2013-06-30
Övriga externa kostnader fördelar sig enligt följande:				
Administrationskostnader
-2 346 895
-1 755 662
Elitverksamhetskostnader inkl NBC
-2 901 937
-2 684 717
Badmintongymnasiekostnader
-250 918
-350 702
Nationell Tävlingskostnader (11/12 inkl SM-startavg)
911 352
-663 787
Utbildningsverksamhetskostnader
-149 844
-221 102
Informationskostnader
-152 658
-120 634
Swedish Masters
-218 774
-472 842
EM 2012
-39 850
-180 733
Övriga kostnader
-138 030
-103 967
SUMMA
-7 110 258
-6 554 146
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Not 5 Medeltalet anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader			
		
2013-07-01
2012-07-01
2014-06-30
2013-06-30
Medeltalet anställda med fördelning på kvinnor				
och män har uppgått till:				
kvinnor
2
3
män
5
6
Totalt
7
9
				
				
2013-07-01
2012-07-01
2014-06-30
2013-06-30
Löner och andra ersättningar fördelas enl följande:				
Styrelse *)
				
		
Kansli/NBC
1 954 272
2 222 835
Tränare
291 413
174 309
Badmintongymnasierna
654 915
643 840
Utbildning
48 360
39 550
Övrigt
109 513
98 778
Totala löner och ersättningar
3 058 473
3 179 312
				
			
Sociala avgifter enligt lag och avtal (varav pensions1 046 426
1 229 625
kostnader kr 141 739:- ( kr 210 592:-)				
*) Styrelsearvode har ej betalts ut. Faktiska reskostnader har ersatts.			
				
Not 6 Inventarier				
2013-06-30
2012-06-30
139 675
180 173
24 188
12 145
-21 097
-52 643
142 766
139 675
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden			
Ingående avskrivningar enl plan
-131 578
-136 594
Försäljningar och utrangeringar
21 097
52 643
Årets avskrivning
-12 110
-47 627
-122 591
-131 578
Utgående ackumulerade avskrivningar enl plan
20 175
8 097
				
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Försäljningar och utrangeringar

Not 7 Långfristigt värdepappersinnehav			
Långfristigt värdepappersinnehav avser andelar i Pool 2 Tusen.
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Stockholm 2014-

Mats Tibbelin
Ordförande

Stefan Sjöö
Vice Ordförande

Elisabeth Bademo

		
		
		

Curt Ingedahl

Marcus Berg

Torbjörn Jansson

Mats Borg

Min revisionsberättese har avgivits 2014-

Magnus Thorling
		
					Auktoriserad revisor
Utsedd av Svenska Badmintonförbundet
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Kaigan AB, 2013
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