Motion nr 3 2014
Täby Badminton motion angående förändringar för att komma till
målet 2020
Styrelsens yttrande:
Förbundet har utsett förbundskapten att ta ut spelare/lag att representera Sverige vid internationella
tävlingar och mästerskap. Styrelsen är vidare av uppfattningen att en spelares placering på
Sverigerankingen inte är den avgörande grunden till uttagning utan det är här förbundskaptenens kunskap
om spelarens möjlighet till goda resultat är avgörande skäl till uttagning.
Styrelsen föreslår att motionen avslås
Distriktets yttrande
Badminton Stockholm utlåtande är att vi stödjer inlämnande av motionen. Alla motioner som lämnats in
från klubbar i Stockholm
kommer vi sedan att diskutera på vårt egna förbundsmöte den 8/9. Då får Täby Badminton möjlighet att
presentera sitt förslag för alla Stockholmsklubbar.
Ordförande Pär Helmersson
motion nr.3 2014 förändringar för att komma till målet
Badminton Sweden har beslutat om ett långsiktigt mål till 2020 där eliten från U15 – Veteran skall ta
medalj vid stora mästerskap.
För att kunna nå detta mål måste resurserna fördelas rätt och att vi tydligt visar att vi skall komma till
målet.
Vi motionerar därför om att
Badminton Sweden satsar på trupper till Individuella och Lag EM och VM. För övriga tävlingar skall
Badminton Sweden endast sats på spelare nedan.
Landslagstruppen upp tills de fyller 22 år blir uttagna till lämpliga tävlingar.
Spelare från 22 år tills de fyller 25 25 måste ligga på plats 1-100 på världsrankingen för att få stöd av
Badminton Sweden till internationella tävlingar.
Spelare som är över 25 år måste ligga mellan 1-50 för att få stöd från Badminton Sweden till
internationella tävlingar.
De resurser som sparas skall läggas på utbildning för elitränare på ungdomssidan.
Detta för att kunna nå de mål som är uppsatta.
Kommentar:
Spelare som inte uppfyller kraven får jättegärna tävla internationellt men resurserna skall då komma från
ex.distrikt, föreningar, sponsorer eller egen instas
Kent Kotte
Klubbdirektör

