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Motion till Svenska badmintonförbundets årsmöte

Angående certifiering av Malmö Badmintonakademi som officiellt nationellt
satellitcenter.

Bakgrund. För ett år sedan togs beslut om att flytta Nationellt Badminton Center,
NBC, från Malmö till Uppsala. Landslagsspelarna som tränat i Malmö uppmanades
att flytta till Uppsala. I augusti vet vi hur många av de 13 spelarna som tränade på
NBC i Malmö som valt att flytta, i nuläget har tre flyttat upp men tio spelare plus de
båda de två högst rankade juniorerna från föregående säsong ser ut att stanna i
Malmö och träna på det nystartade Malmö Badmintonakademi.
Malmö badmintonakademi har under våren bekostats av Malmö Stad, Badminton
Sweden, Skånes Badmintonförbund och Malmöklubbarna BMK Aura och Malmö BK.
Projektet gäller två säsonger och sträcker sig minst fram till sommaren 2016 och
kommer att finansieras i huvudsak av Malmö BK, BMK Aura, MBA:s
samarbetspartner samt av träningsavgifter.
Möjlighet för spelare oavsett klubbtillhörighet. Malmö Badmintonakademi
startades på spelarna på (NBC i Malmös) begäran då spelare uttryckt att bästa
sportsliga förutsättningarna fanns i Malmö, bland annat med tanke på
samarbetsmöjligheterna med Danmark. En styrgrupp med representanter från Malmö
Stad, Malmö BK, BMK Aura och Malmö badmintoncenter jobbade därefter fram ett
koncept för att duktiga spelare oavsett klubbtillhörighet ska ha möjlighet att fortsätta
satsa även om de inte kommer in på NBC i Uppsala alternativt saknar möjlighet att
flytta.
I linje med Badmnton Swedens stretegi att vi ska bli dubbelt så stora på alla
plan. Strategin bör gälla även på elitsidan och med Malmö Badmintonakademi kan vi
erbjuda en lösning som gör att fler fortsätter även om de inte kommer in på NBC. Fler
fortsätter och bredden på svensk elitbadminton ökar.
Nära samarbete med Danmark. Malmö Badmintonakademi har som målsättning att
utveckla svenska junior- och seniorelitspelare till internationella toppspelare.
Samarbete och utbyte med Danmark är därför en viktig hörnsten i projektet och
redan under våren har utbyte och sparring med flera danska klubbar varje vecka ägt
rum och planeras att utvecklas ytterligare till nästa säsong. Vi har under vårterminen
haft utbyte med exempelvis Skovshoved, Greve och, Solröd. Svenska spelare som
tillhör MBA kommer troligtvis att spela i följande danska klubbar kommande säsong;
Solröd, Greve, Skovshoved, Vaerlöse och Lilleröd.
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Kvalité på alla plan. För att säkerställa att nivån på träningen håller den kvalitét
som krävs för att nå de målsättningar vi och spelarna eftersträvar är träningsmiljön av
största vikt. Tränare av högsta internationella mått där huvudtränare som tidigare
schweiziska förbundskaptenen Allan Scherfig och tidigare ass FK Staffan Fredholm
garanterar högsta nivå. Spelarnas nivå och utvecklingsmöjlighet att nå uppsatta mål
är dock lika viktigt och därför måste man bli antagen av MBA för att vara med. Detta
gör att nivån säkerställs och ingen köper sig in som inte uppfyller de riktlinjer som
tagits fram.
För att ytterligare stärka kvalitetskraven har riktlinjer utarbetats. Dessa ska revideras
årligen och är tidigare inskickade till Badminton Sweden liksom principiellt
träningsupplägg och organisationsstruktur.
Utbildning. En av MBAs viktigaste uppgifter är att med sin spetskompetens driva
utbildning och öka kunskapen bland regionens föreningar.
Fördelar med nationellt satellitcenter.







Ett bra sätt för att följa strategin att vi ska bli dubbelt så många på alla plan
även på elitnivå. Fler spelare kan fortsätta sin satsning och vi ökar bredden på
spelare som satsar efter gymnasiet.
Ökad attraktionskraft att få hit internationella spelare från andra länder som
höjer kvalitén på träningar och tävlingar i Sverige.
En legitimitet för spelarna som börjar.
En motor i region syd som driver utbildningar och främjar talangutveckling.
Ett satellitcenter sätter också ett nationellt badmintoncenter (NBC i Uppsala)
tydligare på badmintonkartan.

Årsmötet föreslås därför besluta att:


Malmö Badmintonakademi blir ett nationellt satellitcenter.

Förslaget är skickat till Skånes badmintonförbund för utlåtande. Malmö
Badmintonalliansförening har tidigare ställt sig posititva till innehållet i
motionen och kommer efter semestern att ställa sig bakom motionens
innehåll.
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