ÅRSREDOVISNING
INKLUSIVE VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2014-07-01 – 2015-06-30
SVENSKA BADMINTONFÖRBUNDET
ORG.NR 817601 - 1495

ÅRSREDOVISNING • SVENSKA BADMINTONFÖRBUNDET • 2014 – 2015

1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
1.1  Verksamhetens art och inriktning
1.2  Information om verksamheten
1.3  Licenser och tävlingsstarter
1.4  Medlemmar
1.5  Ekonomi
1.6  Resultat och ställning
1.7  Verksamhetsinriktning, 2014/2015 – 2015/2016
Lämnas i separat dokument

1.8  Förvaltning
1.9  Personal

1.9.1 Personal, övrig

1.10 Internationell Representation

2.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2.1 Verksamhetsområde Nationell Badminton (VoNB)
2.1.1 Allmänt
2.1.2 Vad har skett?

2.2 Verksamhetsområde Internationell Badminton (VoIB)

2.2.1 Allmänt
2.2.2 Landslaget/Eurocenter
2.2.3 U19 – landslag
2.2.4 U17 – landslag
2.2.5 U15 – landslag
2.2.6 U13 – landslag
2.2.7 Veteran – landslaget
2.2.8 Riksidrottsgymnasiet Malmö
2.2.9 Riksidrottsgymnasiet Täby

2.3 Information & Marknad
2.4 Utbildning
2.5 Externa Intäkter
2.6 Projekt
2.6.1 Badmintonfonden
2.6.2 Regionala konferenser
2.6.3 Swedish Masters
2.6.4 Parabadminton
2.6.5 Idrottslyftet
2.6.6 Veteran-VM 2015

2.7 Föreningsutvecklarna

3.

RESULTATRÄKNING

4.

BALANSRÄKNING

5.

NOTER

2

ÅRSREDOVISNING • SVENSKA BADMINTONFÖRBUNDET • 2014 – 2015

Styrelsen för Svenska Badmintonförbundet avger härmed årsredovisning för
räkenskapsåret 2014/2015.

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
1.1 Verksamhetens

art

1.2 I nformation

om

och inriktning

verksamheten

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 som fick förtroendet från ordinarie årsmötet
2014 har varit intakt under hela verksamhetsåret.
Styrelsen har under året haft regelbundna möten och
strategiska frågor har funnits på agendan samtidigt som
mycket handlat om att lösa akuta och aktuella frågor.

Badmintonförbundets vision kännetecknar verksamhetens mål:
Badminton- kvalitetstid för alla, oavsett ålder och
ambitionsnivå, genom hela livet.
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 på
samma villkor och i samma tävlingar och seriesystem.
Verksamhetsområdena består av:
– Internationell badminton och
– Nationell badminton.
Dessa verksamheter stöds av de centrala funktionerna
– Utbildning,
– Marknadsföring,
– Externa Intäkter samt
– Administration/ekonomi.
Förbundet har även 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.

Styrelsen har på ett förtjänstfullt sätt letts av ordförande Mats Tibbelin, Sollentuna.
Thomas Angarth har tjänstgjort som förbundschef
under hela verksamhetsåret.
Styrelsen beståendes av en ordförande och sex
ledamöter utan suppleanter har sedan förbundsmötet
arbetat konsekvent efter handlingsplanen och tagit
beslut i riktning mot denna.
Styrelsen har haft 4 fysiska styrelsemöten samt 2 telefonmöten fram till verksamhetsårets slut. Styrelsens
arbetsutskott (AU) som förberedande organ för förbundsstyrelsen och stöd för förbundschefens arbete
har fungerat som ett bra arbetssätt. I AU har förutom
förbundschef och ordförande även Stefan Sjöö och
Elisabeth Bademo ingått.
Alla beslut som styrelsen tagit och alla frågor som
styrelsen arbetat med har sin grund i den av extra
förbundsmötet 2013 tagna handlingsplanen. Det av
förbundsmötet tydligt fastlagda målet om en fördubbling av verksamheten fram till 2017 har fortsatt
varit styrelsens ledstjärna. Den idrottsliga elitverksamheten har fortgått med ständiga förbättringar. De
sportsliga utvecklingarna på ungdomssidan är viktiga
mot våra långsiktiga mål och dessa har helt klart förbättrats under verksamhetsåret. Våra ungdomar har
deltagit internationellt i betydligt större omfattning
än tidigare och dessutom har förbättrade resultat
visats upp i de internationella tävlingarna.
Andra viktiga delar styrelsen och våra verksamhetsområden fattat beslut/genomfört under verksamhetsåret:
– Föreningsutvecklarnas fortsatta arbete i Badmintonsverige har förhoppningsvis ingen gått förbi. Föreningsutvecklare är ständigt ute på språng och fångar
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upp våra flaskhalsar i verksamheten. De har efter
en intensiv kartläggning under hösten 2014 under
våren 2015 fokuserat på utbildningsinsatser, ledarrekrytering och samverkansprojekt. Deras arbete är
uppskattat ute i föreningarna och styrelsen har lagt
en proposition om hur man anser att medlen från
Idrottslyftet skall hanteras framöver.
– Rollen Team Manager till ungdomslandslagen är
en inslagen väg att fortsätta på. Team Manager som
övergripande ansvarig för ungdomsverksamheten
ser styrelsen som en bra investering om vi skall kunna utveckla våra ungdomar mot internationell elit.
Vår rekrytering från ”annan” verksamhet (simning/
handicap) av Anne Forsell har varit lyckosam. Anne
har många nya infallsvinklar till vår verksamhet
som vi tror och hoppas skall generera ännu bättre
förutsättningar för våra hårt satsande ungdomar i
framtiden.

samarbetet ytterligare kan utvecklas. Styrelsen
känner har stark oro för att intresset för att besöka
evenemanget från svenska badmintonintresserade
som åskådare fortfarande är extremt lågt.
– Beslutet att avsluta Svenska Badmintonligan med en
final rönte stor medial uppmärksamhet och det var
en välbesökt final i Solnahallen i april som avslutade
den högsta serien.
– Sverigerankingen är ett ständigt pågående projekt.
Det lockar fortsatt många att följa och den senaste
versionen, 3.0, kommer fortsätta utvecklas.
Läs mer om de olika delarna i respektive del av årsredovisningen.

– Satsningen på utbildningsverksamheten, i form av en
utbildningsmotor, som driver på utbildningar och
stöttar föreningsutvecklarna i deras arbete gentemot föreningar är viktig. Simon Ottosson har under
året ändrat   sin tjänst från tävling till utbildning.
Mycket arbete är nedlagt på utbildningssidan under
våren och vi hoppas detta är ett långsiktigt arbete
som skall bära frukt i form av fler och bättre badmintonledare på alla nivåer i framtiden.
– Anlitandet av extern resurs, Jonathan Falck, som
i sitt arbete tillsammans med centrala resurser
arbetat med att hjälpa klubbar och förbund att via en
bra kommunikationsstrategi skapa förutsättningar
för nå ut i det allt tuffare mediabruset ser vi börjar ge
tydliga resultat. Vi ser stor utveckling av nyttjandet
av våra egna kanaler vilket är enormt positivt.
– Verksamheten vid Euro Center i Uppsala har utvecklats och ett antal externa samarbetspartners har
knutits till Centrets verksamhet. Styrelsen kan glädjande notera att flera av våra toppsatsande spelare
söker sig dit. Under sommaren 2015 ansluter 6 nya
landslagsspelare till Euro Center och förlägger
majoriteten av sin träning där.
– Arbetet med att stärka den ekonomiska basen i förbundets verksamhet har varit ett högt prioriterat
område. Vid utgången av 2014/2015 års verksamhet
kan vi konstatera att den nivå på eget kapital om
1 mkr som RF stipulerat nu har uppnåtts. Detta gör
att förbundet nu flyttar sitt ekonomiska fokus från
intjäning till förvaltning.
– Utlokaliseringen av Swedish Masters till eventbolag.
Den andra tävlingen har genomförts med beröm
godkänt och samarbetspartners Saavy (Savvy) har
meddelat att man gärna arrangerar tävlingen även
kommande år. Förbundet har förhoppning om att
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1.3 Licenser

och tävlingsstarter
2015-06-30

2014-06-30

2013-06-30

Antal licenser

6 383

5 328

4 028

Varav (U11,C-klass)

1 373

1 752

786

Antal rapp tävlingsstarter

36 441

35 774

36 389

149

148

145

Antal serielag

1.4 Medlemmar
Totalt
Medlemmar enligt Idrott Online

2015-06-30

2014-06-30

2013-06-30

Män

17 495

–

–

Kvinnor

9 812

–

–

Totalt

27 307

23 285

19 011

Medlemmar  per distrikt
MÄN

KVINNOR

TOTALT

FÖRENINGAR

14/15

13/14

14/15

13/14

14/15

13/14

Blekinge

648

560

408

361

1 056

921

5

5

BohuslänDal

488

381

238

168

726

549

14

13

Dalarna

663

569

294

271

957

840

9

9

Gotland

281

281

147

130

428

411

5

5

Gästrikland

14/15

13/14

177

158

126

112

303

270

2

3

1 559

1 365

978

872

2 537

2 237

16

17

Halland

643

511

402

330

1 045

841

8

8

Hälsingland

356

307

189

179

545

486

7

7

226

193

131

111

357

304

2

2

1 169

952

612

466

1 781

1418

24

22

Göteborg

Jämtland/Härjedalen
Mellansvenska
Norrbotten

315

323

181

173

496

496

8

8

Skåne

2 677

2 577

1 485

1 371

4 162

3 948

39

38

Småland

1 029

851

622

500

1 651

1 351

22

21

Stockholm

2 786

2 368

1 581

1336

4 367

3 704

27

29

Uppland

1 893

1 237

859

612

2 752

1855

10

8

Värmland

413

402

263

258

676

660

6

6

Västerbotten

881

570

408

288

1 289

858

6

6

1 013

1 054

627

621

1 640

1 675

14

16

278

236

261

225

539

461

6

6

17 495

14 895

9 812

8 390

27 307

23 285

230

229

Västergötland
Västernorrland
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1.5 Ekonomi

De stora posterna som påverkat resultatet i jämförelse
med budget är (belopp i kkr):

Förbundet visar på ett överskott för året på 389 kkr.
Det budgeterade resultatet om 174 kkr överträffas
således med marginal.
För ett förbund som bara för knappt tre år sedan stod
på ruinens brant kan inte detta uppfattas annat än
enormt positivt. Det egna kapitalet har förbättrats med
nästan 1,3 mkr på tre år och överstiger idag 1 mkr.
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 för specialförbund i
vår storlek är nu uppnått.

Intäkter
Ökning av avgifter
Minskning av RF intäkter
Ej utnyttjad buffert Externa intäkter

141
- 312
- 253

Kostnader
Minskade personalkostnader
Minskade föreningsbidrag (140+112)
Minskade kostnader VoNB

  330
  252
  148

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.

Det innebär inte att vi har dessa medel att omedelbart
förbruka utan de skall finnas på ungefär denna nivå
för att kunna bedriva och fatta beslut framöver på ett
tryggt sätt. Dock kan vissa resultatmässigt sämre år
nu få förekomma då bufferten om 1 mkr tryggar vidare
satsningar.

1.6 Resultat

och ställning

Svenska Badmintonförbundets ekonomiska utveckling i sammandrag:

Verksamhetsintäkter
Resultat ord verksamhet
Resultat EM 2012
Årets resultat
Balansomslutning
Antalet anställda
Likvida medel

2014-07-01
2015-06-30

2013-07-01
2014-06-30

2012-07-01
2013-06-30

2011-07-01
2012-06-30

2010-07-01
2011-06-30

13 512 695

11 823 314

11 182 319

14 408 741

12 340 678

389 225

665 640

365 419

280 955

227 541

0

-33 777

-140 908

- 1 111 574

389 225

640 037

221 687

-850 417

3 574 507

3 098 520

1 947 404

2 910 617

2 205 422

9

7

8

9

9

2 133 851

1 691 380

1 196 483

1 264 941

699 234

1.7 Verksamhetsinriktning,
2014/2015 – 2015/2016
Lämnas i separat dokument.
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1.8 Förvaltning

1.10 N ationell

Styrelsens sammansättning
2014-07-01 – 2015-06-30

och internationell
representation

Ordförande

Mats Tibbelin

Vice ordförande

Stefan Sjöö

Ledamot

Erika Borgstedt

Ledamot

Torbjörn Jansson

Ledamot

Elisabeth Bademo

Ledamot

Marcus Bergh

Ledamot

Mats Borg

1.9 Personal
Förbundschef

Thomas Angarth

Eurocenter/FK

Jonas Herrgårdh

Eurocenter/ ass FK

Anders Kristiansen,
arbetar deltid

Kansliet

Kia Altemark

Kansliet

Simon Ottosson

Kansliet

Anne Forsell
arbetar 75%

RIG Malmö

Rickard Magnusson,
arbetar 85 %

RIG Malmö

Maria Bengtsson,  
arbetar 90 %

• På Badminton World Federation årsmöte i Dongguang, Kinaien maj 2015, deltog Förbundsordförande Mats Tibbelin samt Förbundschef Thomas
Angarth
• På Badminton Europe årsmöte i Paris, Frankrike,
april 2015 deltog Förbundsordförande Mats Tibbelin och Förbundschef Thomas Angarth samt P-G
Jönsson.
• Nordiskt möte hölls i augusti 2014 i Köpenhamn
Danmark, och deltagare från Sverige Förbundsordförande Mats Tibbelin och Förbundschef Thomas
Angarth.
• Vid SOK:s årsmöte som hölls i april 2015 i Stockholm, deltog Förbundsordförande Mats Tibbelin
och Förbundschef Thomas Angarth.
• Vid Riksidrottsforum, som hölls i november 2014
i Gävle, deltog Förbundsordförande Mats Tibbelin
och Stefan Sjöö samt Simon Ottosson
• Vid Riksidrottsmötet, som hölls i maj 2015 i
Helsingborg, deltog Förbundsordförande Mats
Tibbelin och Marcus Bergh

Projekt Veteran-VM Peter Beckne, Helsingborg
arbetar 50 %

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

Anmälan till tävling via Online Entry till samtliga
av Badminton Sweden sanktionerade arrangemang,
samt ett stort antal övriga tävlingar har underlättat
arbetet för arrangören, speciellt vad gäller arbetet
med seedning.

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.

Lag-SM Finalen i april 2015 avgjordes för första gången
med en match och på neutral plan. De mångåriga
mästarna Fyrisfjädern mötte i finalen Kista. När
krutröken lagt sig stod Kista som segrare efter en av
de bästa finaler som spelats inför en fullsatt arena på
mycket länge. Grattis Kista till ert första Lag-SM Guld!

Området berör individuella tävlingar, seriespel,
arrangemang och tekniska funktionärer.

Intresset för seriespel i Sverige fortsätter att öka vilket
vi ser som mycket glädjande.

2.1.2 Vad har skett?

Rookie Team Cup spelas för andra året och ger
möjlighet för ett stort antal ungdomar att prova på
seriespel.

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 nu nåtts vilket är glädjande. Det totala
antalet licenser är ca 6.300 och då skall man komma
ihåg att i målet om 5 000 licenser skall inte C-klass
och U11 räknas med och de två tillsammans är ca 1300
licenser. Tar man bort licenser för C-klass och U11
så har ökningen varit från ca 3 600 till 5000 licenser
vilket är en ökning från tidigare år (ca 30 %). 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.

I nuläget är det främst i Stockholm, Göteborg och
Skåne som tävlingsformen används. Förhoppningsvis
kommer fler distrikt att anamma detta koncept då det
är en bra inkörsport till tävlingsspel.
Under säsongen har en ny programvara för att hantera förbundets tävlingskalender tagits fram. Den är
nästan klar och kommer att presenteras i början av
säsongen 15/16
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. Under hösten 2015 kommer
det nya klassningssystemet att testas och utvärderas
och därefter planeras driftsättning i juli 2016.
En översyn av gällande regelverk har påbörjats. Det
slutliga resultatet publiceras under september 2015.

Tekniska Funktionärer

Den reviderade nivåindelningen av våra svenska
ungdomstävlingar blev ett lyckat försök. Målet är att
man på sikt ännu tydligare skall se vilken nivå bland
tävlingar spelaren hör hemma.

Utbildning:

Version (3.0) av Sverigerankingen som driftsattes i
september 2014, med korrigeringar av vissa nivåer, har
medfört att förhållandet mellan juniorer och seniorer
bättre harmoniserar med verkligheten. Inrapportering
av internationella resultat har förbättrats markant
mot föregående år vilket leder till att underlaget för
ranking vid olika tävlingar blivit klart mycket bättre.

– Ett flertal klubbdomare har också gjort sin praktik
och

8

– Under säsongen har åtta nya förbundsdomare utbildats, varav flera i Mälardalsområdet där behovet
är mycket stort vid Badmintonligans matcher.

– ett antal nya Distriktsdomare har utbildats.  
– Tyvärr har vi inte lyckats genomföra en utbildning
för Referee, behovet är stort.
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Bedömda för uppgradering till BEC- och BWF-nivå

Under ett par säsonger har vi tyvärr haft flera domare
som inte klarat bedömningarna till nästa nivå, men de
har alla flera år kvar och vi hoppas de får en ny chans
snart.
– BE-ackrediterad har Gunnar Brandén missat vid
ett tillfälle, men klarat andra chansen.
– Fredrik Toss klarade sitt första försök och ska i
höst prova för certifiering.
– BE-certifierad har Andreas Wakäng missat en gång.
– Patrik Wennström fick tillbaka sin status efter en
tids inaktivitet då han gjorde bra ifrån sig i
Frankrike.
– BWF-ackrediteringen har Pekka Lehto och Mikael
Olsson missat en varsin gång. Jan Andersson ska
prova senare i höst.
Det är viktigt att våra domare klarar BWF-ackreditering eftersom Per-Åke Andersson lämnar nivån som
BWF-domare efter drygt 20 år då han passerar åldersgränsen 55 år.

Representation vid utländska tävlingar

Utomlands har BS representerats mycket väl av bl.a.
annat följande domare:
– Åsa Sahlberg Danmark Open och Europacupen för lag
– Patrik Wennström Frankrike
– Mikael Olsson Schweiziska Öppna och Thomas och
Uber cup finalerna
– Jan Andersson Tyska Öppna och Mixed EM
– Andreas Wakäng Bitburger och Finska Öppna
– Pekka Lehto Norska Öppna och Universiaden
– Fredrik Toss Holländska Öppna och Franska Öppna
– Per-Åke Andersson Indonesiska Öppna
– Håkan Fossto Schweiziska Öppna och Europeiska
OS i Baku
– Gunnar Brandén Ungerska Öppna
– Tony Torstensson Italienska Öppna och Polska Öppna
– Dessutom deltog några andra domare vid:
Österrikes Öppna, Estlands Öppna och Skotska
öppna.

Utveckling av kriterier för att klara
bedömningar/assessment

Tekniska Funktionärer har också arbetat med att utveckla kriterier som behövs för att lyckas som domare,
detta efter flera misslyckanden vid bedömningar/
assessment till BEC och BWF.
De utsedda mentorerna har i vissa fall haft svårt att få
kontakt med de personer som utvecklat den interaktiva domarutbildningen så att de fullföljer med praktiska pass då detta är en otroligt viktig del.

2.2 Verksamhetsområde
I nternationell Badminton
(VoIB)
2.2.1 Allmänt inväntar MB

Karin Lundqvist, Malmö har som sammankallande
lett arbetet för VoIB under verksamhetsåret tillsammans med Mats Svensson, Göteborg Mats Borg Mariestad (styrelsens representant) och FK Jonas Herrgård
samt Team Manager Ungdom Anne Forsell. VoIB har
haft 7 st möten under året.
Gruppen har varit intakt hela året och en stabilitet
för våra ungdomslandslag och ungdomskaptener har
skapats förtjänstfullt av Team Manager Ungdom Anne
Forsell, som startade sitt arbete under september
månad.
VoIB anordnade en informations- och debatträff
under Senior SM, tyvärr med endast 5 st anmälda
personer.
En två-dagars vision- och strategikonferens är
inplanerad under hösten detta för att skapa tydliga
handlingsplaner för VoIB, där även arbetsätt och sammansättning av VoIB kommer diskuteras.

2.2.2 Landslaget/EuroCenter
Landslaget
Antalet landslagsspelare som har varit med i seniorlandslagstruppen, ca 18 spelare (elit, senior och
utvecklingstruppen) har varit ungefär detsamma som
säsongen innan. Tre spelare är inte längre med i truppen
och 2 nya spelare födda 1995 har tillkommit. Spelarna
i landslagstruppen har tillsammans fått stöttning till
ca. 108 internationella tävlingar. Spelarna har även
deltagit i mästerskapstävlingarna, världsmästerskapet i Danmark, lag-EM (mixat lag) med både kval
och finalspel. Spelarna har fått olika stöttning baserat
på ort av träningsmiljö, en utvärdering av tidigare
resultat, spelnivå, ålder och utvecklingspotential.
Spelarna i SOK:s Topp & Talangprogram (Henri
Hurskainen, Nico Ruponen och Amanda Högström),
har fått extra stöttning till internationella tävlingar
(framförallt Asienresor) samt sparring, återhämtning/
rehab och hjälp av experter. SOK har dessutom hjälpt
till med stöttning av tränare till ”Euro Center” (det
nationella centret i Uppsala).
Fyra träningsläger har arrangerats i Uppsala. Ett
sommarläger tillsammans med spelarna i U19 landslaget, VM-läger i augusti och ett annat läger i januari,
dessutom ett läger i juni med sparring från Danmark.
Spelarna i klubbmiljö som tillhör landslaget, har haft
möjlighet att komma till NBC för träning när det
passar under säsongen vilket en del spelare utnyttjat.
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Tränarstaben för landslaget och träningen på Euro
Center har under året varit, Jonas Herrgårdh, FK,
Anders Kristiansen, assist FK, Andi Tandaputra,
centertränare.

Marknadsgruppen för centret har jobbat väldigt bra
under året och fått in betydande summor till verksamheten och möjligheter till mer resurser/fördelar
för spelarna.

När det gäller resultat, prestationer och utveckling har
säsongen varit ganska ojämn, det beror framförallt på en
del långvariga skador på nyckelspelare som Henri och
Amanda. Flera spelare/par ligger kvar på ungefär samma
placeringar på världsrankingen och utvecklingen
har inte skett så snabbt som förväntat. Det finns undantag från detta och vi har bl.a. sett en kurva uppåt för
Felix Burestedt i herrsingel under våren.  

Utmanarprojektet SOK

I mästerskapstävlingarna under säsongen var det
blandade prestationer. I individuella VM i Danmark,
deltog Henri Hurskainen och Mattias Borg i singel
och Jonatan Nord/Emelie Fabbeke och Nico Ruponen/
Amanda Högström i mixed. Jonatan/Emelie vann
första rundan och förlorade sedan i omgång 2, övriga
förlorade första omgången.
I lag-EM (mixade lag) för herrar spelade Sverige
mycket bra. EM arrangerades för första omgången
med ett kvalspel och sedan finalspel. Sverige vann sin
kvalgrupp i Tallinn, Estland genom 3 vinster. I finalspelet i Bryssel förlorade laget 2 jämna matcher mot
bättre rankade länder Ryssland (2-3) och Frankrike
(1-4) utan att ha med Henri och Amanda (skador) i
laget.  
FK och assisterande FK har under säsongen varit på
20 internationella tävlingar tillsammans med spelarna, samt även besökt flera tävlingar i Sverige, där de
har kunnat träffa spelare/ledare/tränare.

Euro Center

Euro Center (fd NBC) har under året fortsatt sin
verksamhet efter flytten i januari 2014. Verksamheten
bedrivs på ett professionellt sett med, ca 10 pass/vecka
och med mål att ha 2 tränare på plats, då det finns
behov för detta. Viktiga aspekter i arbetet är sparring,
kvalité, intensitet, målinriktad verksamhet, internationellt kunnande och utveckling. Antalet spelare har
ökat under säsongen och till säsongen 2015-16 så ser
det ut att bli ungefär 12 landslagsspelare och dessutom några sparringspelare på centret.
Tyvärr finns det fortfarande kvar någon/några personer som inte tror på verksamheten, men i princip alla
spelare/tränare som vet vad som behövs, inser att det
är en självklarhet med ett center där de bästa spelarna
tränar varje dag, om vi ska kunna konkurrera internationellt.
Samträning med de bästa spelarna i Stockholms
klubbar har organiserats 1 gång/vecka i Kista.
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Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) startade ett
utmanarprojekt i maj/juni månad 2013 som har fortsatt
under året, projekttiden är 3 år. Förbundet har fortsatt fått beröm för sitt arbete och gruppen av spelare
har under året utökats med en spelare. Utmanarprojektet är ett stöd till förbundets egna utvecklingsprogram för juniorerna med sikte på SOK:s topp &
talangprogram och Olympiska spel år 2020 och 2024.
Förbundet och spelarna får ett ekonomiskt stöd från
SOK som framförallt används till internationella
tävlingar, läger och utvecklingsfrämjande aktiviteter.
6 spelare ingår i projektet och är godkända av förbundet och SOK.
De uttagna spelarna var:
– Under år 1: Emma Karlsson, Johanna Magnusson,
Elin Svensson, Morgan Lidman och Viktor
Aglinder
– Under år 2 tillkom: Ashwathi Pillai
Projektledare är Tomas Johansson och projektansvarig
Jonas Herrgårdh, FK Senior.

2.2.3 U19-Landslag
TMU – Team Manager Ungdom
VoIB hade som mål att till säsongen 2014 15 skapa
förutsättningar för att anställa en team Manager för
Ungdomslandslagen. 1 september anställdes en TMU
på 75% med ansvar för Badmintongymnasierna, RIG/
NIU, samt ungdomslandslagen. Målsättningen är
att skapa en tydlig strategi och utvecklingsplan för
spelare och ledare för att utbilda ungdomsspelare till
internationella seniorspelare.
Verksamhetens inriktning har syftat till att ge riktat
stöd till spelare för att ge framstående placeringar på
internationella tävlingar. Landslaget har bestått av
två trupper, en A trupp samt en observationstrupp.
I A truppen har vi haft 5 killar samt 5 tjejer och i
observationstruppen har vi haft 5 killar samt 1 tjej.
Verksamheten har haft en speciell inriktning mot U19
EM under mars månad 2015. Tävlingar samt läger har
planerats utefter att vara så väl förbereda som möjligt,
inför det mästerskapet.
Främsta resultaten på U19 EM stod Morgan Lidman
samt Andy Tsai för, genom att ta sig till kvartsfinal i
herrsingelturneringen.
I lagspelet förlorade vi gruppspelsfinalen mot
England och gick därmed inte vidare från gruppspelet. De två övriga gruppspelmatcherna vanns mot
Kroatien samt Österrike.
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Övriga framstående resultat har varit, Andy Tsai som
gick till semifinal i herrsingel under Danish Junior
Cup. I Finnish Junior var det många framstående
resultat. Karl Murgård samt Richard Kuhl som var i
semifinal i herrsingel. Oliver Hjälm i par med Thai To
var i final i herrdubbel samt att Felix Nandin och Oskar
Vesterlund tog sig till semifinal i samma kategori.
Ebba Strid var i semifinal i damsingel. Clara Nistad
och Moa Sjöö var i semifinal i damdubbel samt att
Moa i par med Thai To också tog sig till semifinal i
mixed.
Moa Sjöö och Clara Nistad var även i final under Polish
Junior samt att Moa också var i semifinal i mixeddubbel tillsammans med Thai To i Portugal Junior.
Förbundskaptensrollen har fördelats jämn mellan
Christer Andersson samt Peter Kapetz samt en del
förbundstränare som har hjälpt till vid olika läger
samt tävlingar.

2.2.4 U17-landslag

Upplägget på verksamheten har varit inriktat mot
6- nations i april, samt att hjälpa spelarna tävlande i
deras individuella utveckling. En viktig del har varit
lagbygget inför nästa års EM.. Vi har i årets tävlingsutbud jobbat mycket mot Danmark och deras Elitraekke
i U17 men även en del internationella U19 tävlingar.
De bästa resultaten hade vi med Johanna Magnusson
som var i final i DJC samt vann densamma i dubbel
med Emma Karlsson. De vann även Portugals BEC
U19 tävling i dubbel. Emma Karlsson var i semifinal i
Italiens U19 i singel. Tävlingsutbudet ansågs av både
FK och spelarna att vara en lyckad blandning och rätt
nivå på tävlingarna.
Den enda lagturneringen inför 6 nations var Danish
Junior Cup, där det blev en 3:e plats efter vinster mot
Fyn, Finland och Köpenhamn. Tyvärr förlust 6-3 mot
England men r vinst mot Tyskland med 5-4.
Under 6 nations börjar med det individuella spelet.
Emma Karlsson var i 2 kvartsfinaler och Shaun Ekengren kvartsfinal i singel. Emma Karlson och Johanna
Magnusson spelade final i damdubbel där de förlorade mot ett danskt par.  
I lagspelet börjar vi med en rysare mot Frankrike
och förlorar den matchen med 5-4. Nästa match mot
Danmark förlorar vi med 8-1 men var ändå bra med i 5
av förlustmatcherna. Seger mot Tyskland med
siffrorna 5-4, och förlorar 9-0 mot England efter 3.5
timmes spel, 6 3- setsförluster.
Sista matchen mot Holland vinner vi med 6-3 och
slutar på 4:e plats, Sveriges bästa resultat på 10 år.
Slutsummeringen var ett bra resultat men ändå
med en hel del förbättringspotential till kommande
turneringar.

FKU för U17 landslaget säsongen 2014/2015 var
Kenneth Forsberg samt Fredrik Du Hane.
Vid flera tävlingar har förbundstränare fungerat som
coacher.

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 15 spelare ( 8 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 Finnkampen, Danish Junior Cup
och 8-Nations i Frankrike.
Sverige deltog i internationellt lägersamarbete för de
nordiska länderna, Nordic Camp som var i Finland.
U15 truppen bestod av följande spelare:
Oskar Svensson
Askim  
Colin Hammarberg
Halmstad
Melker Zickerman-Bexell Borlänge
Johan Azelius
Tellus
Hugo Söderberg
Tellus
Krittaphat Tiawacha
Spårvägen
Ludvig Petré-Olsson
Trollhättan
Joel Hansson
Västra Frölunda
Tilda Sjöö
Fyrisfjädern
Ashwati Pillai
Täby
Madelene Norrman
BMK Stinget
Olivia Wänglund
Bergsåker
Matilda Kapell
Skogås
Ellen Skott
Spårvägen
Ida Thorné
Borås
Under säsongen har U15 spelarna visat lovande takter i landslaget både tävlings- och träningsmässigt. I
Finnkampen som spelade lag i bäst av 9 matcher var
vi ganska överlägsna och förlorade bara 2 matcher,
vann med 7-2. Danish Junior Cup blev lagresultatet
bra, där vi gjorde mycket bra matcher mot Frankrike
och Själland (som blev slutsegrare) och vi spelade
en avgörande match om 3:e plats mot England, där
vi efter mycket dramatik tyvärr förlorade med 5-4,
och hamnade på en mycket hedrande 4:e plats. I den
individuella tävlingen så stack Aswati Pillai ut och
för-lorade i en hård 5-setare sin semifinal efter att haft
10-8 i avgörande. Vi hade även några till kvartsfinaler.
Mycket bra tävling för våra svenska spelare, där det är
en tuff tävling med bra motstånd rakt igenom.
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8-Nations, som gick i Frankrike i år, där fick vi
spela på en historisk plats utanför Limoges. I lagspelet kom vi även här 4:a efter en rafflande match
mot hemma nationen Frankrike där sista 2:a damdubbeln blev helt avgörande men tyvärr vi förlorade
och förlorade matchen med 5-4, ännu en sån där
hedrande 4:e plats! I lagspelet så hade vi några kvartsfinaler i mixed, herrsingel och en semifinal även här för
Aswathi, som hon tyvärr efter bra spel förlorade mot
danska ettan Linn Christophersen. Johan Azelius och
Ellen Skott vann respektive consolation singelturneringarna. 8-Nations var ett otroligt bra arrangemang
både sportsligt och utanför, där våra franska vänner
satte en ny standard för 8-nations arrangemang. En
upplevelse för både spelare, ledare och föräldrar som
var på plats.
Vi har även haft en del förbundstävlingar som våra
spelare har varit ute på och framförallt då i Danmark.
Där våra tjejer o killar har visat framfötterna och tagit
för sig rejält. Oskar Svensson i herrsingel har varit ett
utropstecken, och tjejerna med Ashwathi i singel och
Tilda/Olivia i framför allt damdubbel.
I år måste vi säga att vi har hängt med riktigt bra i
den internationella Europaeliten och där vi ser att
framgång föder framgång. För den här årgången har
utvecklingen varit väldigt positivt.
Förbundskapten för U15 landslaget har under säsongen varit Sören Norell Ass förbunds kapten Boxia Pan
och ett antal förbundstränare har deltagit på läger och
internationella tävlingar under säsongen.

Bronsmedaljer vanns av:
+40 HS Stefan Edvardsson
+45 HS Jonas Thorné
+45 HD Milan Duvsund/Joakim Nordgren
+50 HD Olof Åslund/Magnus Nytell
+60 HD Lars Winnberg/Bengt Randström
+65 DS Liselotte Wengberg
De svenska spelarna vann 99 av totalt 187 som de
spelade, mer än hälften! Måste också nämnas Stefan
Edvardsson som i detta EM vann sin tredje herrdubbeltitel, alla segrar har vunnits med olika partners!
2015 års Veteran-SM i Helsingborg lockade över200
deltagare och kan ses som ett spännande genrep, för
såväl deltagare som arrangörer, inför höstens VM som
ska spelas på samma ort.
Utmärkelsen Årets Veteran (M. Schwarcz trofé)
delades traditionsenligt ut på SM-banketten och gick
i år till Stefan Edvardsson med motivering grundad i
Stefans fina EM-resultat.
The 99:th (!) All England Seniors blev med svenska
mått mätt det bästa hittills.

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 Danish Junior Open i Maj. Under DJC var det ett lagspel
och i det placerade sig Sverige på 8:e plats till slut av
9 möjliga. 8:e platser gav emellertid mersmak, då vi
spelade väldigt jämnt mot Frankrike som kom 4:a.
Utöver dessa två hade förbundet också en observatör
till Aros Jr Cup över påsken där många svenska landslagsspelare deltog.
Utöver internationella tävlingarna har tre landslagsläger genomförts, ett på sommaren, ett i september
(inför DJC) och ett i januari.

2.2.7 Veteran landslaget
Verksamhetsberättelse – Veteraner 2014/2015
Ett mycket bra svenskt veteranår kan bokföras där
den stora händelsen var EM i Caldas, Portugal.
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Den svenska truppen på 58 spelare lyckades erövra ett
guld-, två silver- och sex Bronsmedaljer! Guldet bärgades i HD +40 av Stefan Edvardsson och Mikael Nilsson. Silvermedaljerna vanns i nordiska samarbeten.
Först genom Fredrik du Hane som i par med danske
Lars Klintrup tog sig till final i HD +35. Nästa andraplats spelades hem av den svenska truppens äldsta
deltagare, Lisbeth Bengtsson, som i par med norrmannen
Knut Liland vann silvermedaljerna i MD +70.

HS +45 Guld: Joakim Nordgren, Silver: Magnus Gustavsson
HS +50 Guld: Magnus Nytell, Silver: Nils Carlsson
MD +50 Guld: Nils Carlsson
Dessa resultat innebar att några nya milestones
uppnåddes: När Joakim Nordgren vann den repriserade
finalen i HS 45 över Magnus G. så var det första gången
som en svensk försvarar en titel i tävlingen. Nils
Carlsson vann Sveriges första mixedtitel i par med
irländskan Pam Peard.
Under året hade vi även framgångsrikt svenskt deltagande i veteranturneringarna i Gillingham, Scotish
International, Hvidovre, samt Yorkshire Gold. Inte
heller att förglömma våra svenska veterantävlingar
Kista Vintage , Lugi Euro Finans cup, Gotlandsspelen
och Lidingövraket.
Man kan åter konstatera att intresset för att spela
veteranbadminton fortsätter att öka i såväl Sverige
som övriga världen. Året har därför präglats av ett
intensivt tävlande för landets veteraner i en tuff jakt
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på kvalifikationer till hemma-VM i Helsingborg i
början på kommande säsong. Verkligen något att se
fram emot!

2.2.8 Riksidrottsgymnasiet Malmö

Under verksamhetsåret har det varit 12 elever. 6 pojkar
och 6 flickor. Vi har arbetat med individuella träningsupplägg för eleverna och vi är nöjda med verksamhetsåret. Vi har fortsatt prioritera internationellt
tävlande för eleverna. Vi har fortsatt vårt samarbete
med Danmark och några elever har kontinuerligt
tränat över sundet.
Rekryteringsprocessen har haft hög prioritet. Detta
året har Badminton Sweden varit mer delaktig i processen och vi har till nästa år tagit in 5 elever. 8 elever
har varit och praoat hos oss under året.
Vi har bedrivit all badmintonträning i Malmö Badmintoncenter, samt haft en del samverkan med Malmö
Badminton Akademi. Eleverna genomför sin styrketräning i Baltiska hallen samt i styrkelokalen i Malmö
badmintoncenter. Utöver dessa träningar har vi även
regelbundet bedrivit funktionell styrketräning i lokalen på Baltiskan vilket har varit uppskattat och bra.

ORGANISATION:

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

MÅL OCH UTVÄRDERING:
• Rekrytera fler elever: Uppfyllt. 5 elever börjar
hösten 2015, 3 pojkar och 2 flickor. Vi kommer till
hösten att vara fullt, dvs 12 elever.
• Någon avgångselev skall erbjudas plats på NBC:
Ej Uppfyllt. 0 av 5 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. 2 av 5.
2 guld, 2 silver, 3 brons

STATISTIK:

Resultatmässigt har detta år varit ett bra år. Följande
spelare har varit/är uttagna i landslagssammanhang:
Thai To, Alex Luong, Stina Runesson, Jakob Burestedt,
Johanna Magnusson, Emma Karlsson.
Johanna Magnusson och Emma Karlsson har under
säsongen vunnit flera meriterande internationella
tävlingar. Dessa två är också med i SOKs utmanar

trupp. 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 4.75.

SLUTORD OCH TANKAR INFÖR NÄSTA ÅR:

Läsåret 2014/2015 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 3 killar
och 2 tjejer. Vi ser fram emot att få jobba med dessa
i tre år.

2.2.9 Riksidrottsgymnasiet Täby

Vi började och avslutade verksamhetsåret med 10
elever. 7 pojkar och 3 flickor. Maj 2015 blev 2 elever
(1 pojke, 1 flicka) studenter. Vi tar in 4 elever till
hösten 2015. (1 pojke, 3 flickor).
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.
I det dagliga arbetet, utöver kärnverksamheten har vi
i år bland annat:
• Haft RF besök med Kina Westervall och fått
återkoppling på detta besök
• Stöttat utvalda spelare till ett flertal Senior Badminton Europe-tävlingar. Stöttat juniorlandslagsuttagna
spelare ekonomiskt
• 10 elever har svarat på stor internationell enkät
(GEES) om kombinationen studier – elitidrott
• Januari: Peter var ledare för U15- landslagsläger
• Alexander och Peter har gått på handledning i
mental träning med Andreas Claesson (RF)
• Vi har gjort rörlighetscreening (Rörlighetstest)
på alla spelare med Anders Benktander (City
Naprapaterna)
• Varit ledare/coacher på senior EBU tävlingar
• Deltagit på Elitidrottskonferens i Göteborg 15-16 maj
• Haft ett utökat samarbete med Euro Center Uppsala
kring spelaren Clara Nistad
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UTVÄRDERING AV RESULTATMÅL:
MAJ 2014

Våra mest framgångsrika spelare har i år varit Clara
Nistad och Victor Aglinder med sammanlagt 6
SM-medaljer. Internationellt har Clara Nistad haft
framgångar i DS och DD. Victor Aglinder och Rickard
Kuhl har även dessa några bra resultat med sig från
internationella tävlingar.
Arbetet för svensk badminton, inom förbundet:
– Deltagit på de s.k. Framtidsdagarna, agerat/medverkat som ledare för U15-landslagsläger, förbundstränarmöten och varit ”Hemmatränare” för 2 elever
i SOK-utmanarprojektet

UTVÄRDERING AV VERKSAMHETSMÅL:
MAJ 2014
1. Fortsätta med intervjuer för antagningen
Kommentar: RIG intervjuade 5 elever. Intervjuunderlaget sammanställdes och RIG gjorde en bedömning
och rangordning på sökande elever. Resultat skickades till TMU som meddelande eleverna om antagning till RIG.
2. Förenkla elevernas IUP och i större utsträckning individualisera elevernas tränings-och tävlingsplanering
Kommentar: Ny IUP (Exil) togs i bruk och ligger
online på Åva gymnasiums: ”Google drive” som
under året fungerar som en bas för information för
eleverna och RIG ansvariga. Tanken med IUP är att
eleven får ansvar och förståelse över sin badmintonsatsning. Elever och RIG ansvariga kan samtidigt
uppdatera elevens IUP.

ELEVUTVÄRDERING:
VT2015:

2.3 I nformation &
Marknad

Under säsongen har det funnits en cirka 25-procentig
tjänst på kansliet som arbetat med information och
kommunikation, inte marknad. Utöver detta har
kommunikationskonsulten Jonathan Falck anlitats
först under specifik projekttid på 30 dagar, och sedan
från årsskiftet två dagar i månaden med uppgift att
tillsammans med förbundets tjänsteman ta fram en
handlingsplan för förbundets kommunikation samt ta
fram en kommunikationsplan för förbundet centralt
samt föreningar och distrikt.
Huvudfokus i arbetet har varit att förbättra hemsidan,
både till innehåll och utseende. Artiklarna har blivit
fler och bredare, för att locka fler läsare och få dem att
läsa mycket mer material på sajten. Dessutom används
mer bilder i dag än vad tidigare gjorts, detta för att
fånga intresset för nyheten.
Jonathan har genomfört utbildningar i journalistiskt
skrivande för förbundets centrala personal, samt för
intresserade föreningar och distrikt i Lund, Göteborg
och Stockholm.
Dessutom har han genomfört medieträning med
spelarna på Euro Center.
Följande saker har hänt inom kommunikationsbiten:
– Månadens Debatt har lanserats och pågår
– Tankar från Stolen har lanserats och pågår
– Badmintonpodden har skapats och ett avsnitt i
månaden skall släppas
– Ett nyhetsbrev har införts till intresserade

Elevenkäten genomfördes även i år tillsammans med
RF. Helhetsresultatet 4.4 är lägre än föregående års
resultat. Vi ser med ro på variansen i elevenkätssvaren
och drar inga förhastade slutsatser. Resultaten kan
tolkas på olika sätt och ibland hamnar svaren i
konflikt med varandra. T.ex. i år upplever eleverna
att träningen inte är tillräckligt individuellt anpassad
men att de har stort inflytande över sin träning.
Eleverna är samtidigt självkritiska i att de själva inte
dokumenterar sin träning på ett bra sätt.  

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.

– Sajten har städats och gjorts tydligare för
användaren
– Henris videoblogg har lanserats och pågår
– En webbshop har startat där föreningar kan köpa
bland annat utbildningsmaterial
– En central och en lokal kommunikationsplan
har tagits fram
Arbetet med att förbättra hemsidan har också givit
resultat. Trafiken på sajten har under säsongen ökat
markant. Från hösten 2014 då sajten hade cirka 2 000
unika besökare i veckan, till i dag när 4 200 – 5 000
unika besökare i veckan kommer till sajten. Vi har
alltså mer än fördubblat antal besökare per vecka!
Och det har ett stort värde. Det skapar intresse för
badminton, det gör att många blir mycket bättre informerade om nyheter i badmintonvärlden, och det
ger förbundet större möjlighet att ha en kontinuerlig
dialog med Badmintonsverige.
Vi har också en enskild dag och en enskild vecka
slagit alla rekord för antalet unika besökare. Dagen var
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den 16 april, i samband med lag-SM-finalen. Då var
10 277 personer inne på hemsidan. Under hela veckan
kom det 13 797 besökare! Det visar att vi dels etablerat
sajten som den främsta nyhetskällan för dem som vill
läsa om badminton, dels vilken dragningskraft som
serien och seriefinalen har.

Det har genomförts följande utbildningar i landet:
– 14 st Badminton 1A
– 8 st Badminton 1B
– 3 st Badminton 1C
– 1 st kursinstruktörsutbildning
– 4 st Tournament Planner utbildningar  

2.4 U tbildning
Utbildningsgruppen har under säsongen bestått av
Marcus Bergh (styrelsen) Jonas Rindlaug och Patrik
Oscarsson. Gruppen skall under kommande säsong
kompletteras med ytterligare en person.
Tjänsteman har varit Simon Ottosson från november
2014 som tog över efter Thomas Angarth.
En ny utbildningsstruktur är äntligen framtagen!
Sedan hösten 2014 har Badminton Sweden en ny
utbildningsstruktur. Arbetet har letts av förbundskansliet men genomförts av en arbetsgrupp bestående
av Eric Fransson & Maria Nilsson. Till sin hjälp har de
haft en mängd personer som sett, kommenterat och
analyserat den nya strukturen som numera gäller.
Utbildningsplaner finns nu för Block 1, 2 och i viss
mån Block 3. Ett material har skrivits för Block 1 och
skall under sommaren 2015 korrekturläsas, bild- och
layoutsättas. Det som ännu inte är klart i den nya
strukturen är en ny elittränarutbildning. Denna kommer tas fram under kommande säsong.
Vi har också skapat ett embryo till en tränarsida med
teknik och taktikvideos, övningar och mycket annat
matnyttigt för den enskilda tränaren.
Ett stort arbete har under säsongen lagts ner på att få
fram en bra kursinstruktörsutbildning, samt att hela
tiden säkerställa att det nya utbildningsprogrammet
håller högsta möjliga nivå och att vi genomför de små
justeringar som krävs i början av ett nytt program,
Stort tack till Eric Fransson & Maria Nilsson mfl som
varit behjälpliga i framtagen av detta material.
Den årliga utbildningshelgen på Bosön genomfördes
i september 2014 enligt plan med stort deltagarantal.
I augusti 2014 genomfördes också en stor tränarkonferens för Sveriges alla elittränare, denna gång till VM
i Köpenhamn där föreläsningar blandades med att se
världsbadminton. Ca 24 tränare fanns på plats under
3 dagar. Föreläsare var bl a PG Fahlström.
Ett nära samarbete mellan VoIB ungdom och utbildning
har initierats som bl.a. resulterat i utbildningsträffar
2 gånger per år för alla förbundstränare, RIG och NIU
personal samt individuellt framtagna utbildningsplaner.

– 1 Refereeutbildning
– 1 Förbundsdomarutbildningar
– 3 distriktsdomarutbildningar
– 3 st kommunikationsutbildningar
– 2 st utvecklingsträffar för förbundskaptener,
förbundstränare, RIG, NIU

2.5 Externa

intäkter

Vi har under året inlett samarbetat med de tre aktörerna Carlton/Diadora, FZ Forza och Yonex som alla
kommer att vara samarbetspartners till förbundet under kommande treårsperiod. Vi gläds över att dessa
tre attraherats av våra produkter och vi tillsammans
vårdar samarbetet.
Utöver dessa avtal har vi ett treårigt samarbetsavtal
tecknats med RacketSpecialisten som är nätbaserat
företag i sportbranschen. Biluthyrningsföretaget
Mabi har vi också ett avtal med som framförallt våra
medlemsföreningar har stor nytta av.
Under framförallt under senare delen av året har flera
avtal slutits med aktörer som vill vara med i och runt
Eurocenter i Uppsala. Vi har nu börjat märka att det
finns en produkt som går att sälja vilket i det korta
perspektivet gynna våra spelare på Eurocenter.

2.6 Projekt
2.6.1 Badmintonfonden

Svenska Badmintonförbundet (SBF) startade uppbyggnaden av fonden under 75-års Jubileumsåret 2011.
Fonden byggs upp av bidrag från medlemmar, föreningar, distrikt och förbund.
Jubileumsårets startkapital för fonden blev 110.000.
Ur fonden utdelas årligen stipendium vars antal och
storlek är rörligt beroende på fondens avkastning.
Ändamål
Att uppmuntra ungdomsledare med ett positivt
ledarskap som gör innovativa* insatser inom rekrytering, integrering, aktivering för att utveckla svensk
badminton.
* Innovativ = nyhet, nyskapelse, nybildning, nytänkande,
förnyelse, förbättring, förändring
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MADELEINE PETERSON, BMK Kvasten.
Motivering
• För konstruktiv delaktighet i nystarten av en
gammal förening som sedan några år avstannat och
minskat i sin aktivitet.
• Förmåga att se helheten och skapa struktur och
strategier för utveckling av nya unga aktivitetsledare.
• Betonar lek och lust i de yngre åldrarna och har
förmågan att se varje individ.
• Genom sitt ledarskap skapat förtroende dels hos
styrelsen/föräldrar och dels möjlighet för nya unga
ledare att få plats och bekräftas.  

2.6.2 Regionala konferenser

Regionala konferenser har under våren hållit i Helsingborg, Umeå och Göteborg genom omsorg av respektive föreningsutvecklare. Tyvärr fick vi inte till stånd
en konferens i region Öst.
Konferensernas innehåll har varit mycket varierande
med ändå innehållit:
– Hur skall vi samarbete bättre mellan distrikten
– Tävlingsplanering
– Föreningsutvecklarnas informerar och tar till sig
– Utbildning, hur ser det ut i regionen
Viktigt att distrikten och regions roll tydliggörs om
dessa konferenser skall fortgå.

gjordes tävlingen via Badminton Sweden hemsida
samt att ett antal föreningar runt om i landet också
synliggjorde tävlingen via sina hemsidor.
Tävlingen uppmärksammades Uppsala Nya Tidning  
samt av flera rikstäckande tidningar som DN, Aftonbladet, Expressen, Sydsvenskan, Svenska Dagbladet.
Dessutom bevakade tv-kanalen UNT24 och Radio P4
Uppland tävlingen.

2.6.4 Parabadminton

Badminton Sweden har under säsongen inte haft en
stor verksamhet inom området, däremot stora framgångar. Detta tack vare en mycket ung och energifylld
person vid namn Richard Nilsson från Göteborgs
Badmintonklubb.
I september så deltog Richard vid Europamästerskapen i Badminton för personer med en funktionsnedsättning. Rickard åkte dit, men mamma och
pappa som stolta coacher, till ett mästerskap han och
Badminton Sweden visste mycket lite om.
Mästerskapet gick så otroligt bra för Sverige och
Rickard där han tillslut står som EM bronsmedaljör
i SU5 (standing Upp 5 klassen) i herrsingel. Starkt
jobbat och stort grattis säger vi till dig Rickard!
En annan stor händelse för Parabadminton i världen
var att man den 7 oktober beslutade att badminton
från OS i Sotji 2020 blir en Paralympisk Idrott!
Otroligt roligt för vår sport!

2.6.5 Idrottslyftet

2.6.3 Swedish Master 2015

Swedish Master, tidigare Swedish International,
genomfördes på ett utmärkt sätt av eventbolaget Savvy
i Fyrishov Uppsala. Arrangörerna lyckades få till en
tävling som mer än väl uppfyller Badminton Sweden
förväntningar på en internationell seniortävling.
Jämfört med 2014 blev det inte en lika stor publik
framgång. Detta till stor del beroende på att svenska  
framgångar uteblev och det har sin förklaring i att tävlingar lockar allt mer framstående utländska spelare.
Antalet anmälda spelare var 308 från 27 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.

Förbundsmötet 2014 beslutade samtliga medel i
föreningspotten för Idrottslyftet skall användas till
projektet föreningsutvecklarna till sista december
2015.
I sin användning har föreningsutvecklarna Idrottslyftsmedel att dela ut till föreningar, t.ex. vid samverkansprojekt eller utbildning.
Badminton Sweden har deltagit i Riksidrottsförbundets två obligatoriska mötesplatser för Idrottslyftet
där man diskuterat Idrottslyftet framtida utformning.
Här har Badmintonförbundet sagt att varje enskilt
förbund bör får större förutsättningar att använda det
stöd, genom idrottslyftet, man får på det sättet man
själv önskar. Dock inom ramen för Barn och ungdomsidrott och anvisningar för Barn och ungdomsidrott.

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.

2.6.6 Veteran-VM 2015

Marknadsföringen av tävlingen skedde bland annat
genom riktad annonsering i Uppsala. Dessutom synlig-

Nu närmar sig Veteran-VM med stormsteg och planering för arrangemanget har det jobbats hårt med för
att rekrytera de över 500 funktionärerna som behövs.
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Projektledare Peter Beckne har under året jobbat med
arrangemanget tillsammans med Helsingborgs Badminton, Helsingborgs Stad och Event i Skåne.

ÅRSREDOVISNING • SVENSKA BADMINTONFÖRBUNDET • 2014 – 2015

Dessa kommer framförallt från Helsingborgs badmintonklubb, andra badmintonklubbar i regionen, andra
idrottsföreningar, pensionärsföreningar och framförallt gymnasieskolor.
Organisatoriskt finns det en projektgrupp som har
ansvaret för det operativa arbetet med kontinuerliga
uppföljningar / möten månadsvis men även en styrgrupp från Staden, Event Skåne, Helsingborg Badminton och Badminton Sweden har kvartalsvis samlats och följt arbetet.  
I dagsläget så är mycket av förarbetet klart och
tävlingen kommer att genomföras i Helsingborgs
Arena med närliggande Olympiahallen som träningsanläggning.
Den förhandsinformation vi har fått så kommer antalet
deltagande länder och spelare bli betydligt större än
senaste Veteran-VM för två år sedan.
Hotellen i Helsingborg är snart fullbokade. Bollar,
mattor, ackrediteringarna, välkomstpåsarna, kringaktiviteterna är andra saker som står klara, nu väntar
vi bara på spelare från världens alla hörn.
Ett gott betyg till kommunikation om evenemanget.

2.7 Föreningsutvecklarna
Föreningsutvecklarna (FU) har under säsongen haft
en gedigen agenda med framförallt fortsatta föreningsbesök.
Säsongen startade med ett uppstartsmöte under VM i
Köpenhamn där FU fick chansen att träffa utvecklare
från Danmark och Norge. Under mötet diskuterades
hur Danmark tagit sig an problematiken med sjunkande medlemsantal, svagare föreningar och mindre
tävlande, vilket är ett mycket stort problem hos dem.
Lösningen där heter personlig kontakt, förtroende
och ett långsiktigt arbete där varje förening har en
FU att vända sig till med frågor. Sverige fick från
Danmark ett kvitto på att även vi är på rätt väg.
Arbetssättet mellan de sex FU i Sverige har varit olika,
detta då de möts av olika behov och olika förutsättningar beroende på var i landet de arbetar. Men återkommande och rätt snarlika utmaningar de kan mötas av är:
– För dåligt samarbete mellan föreningar på orten/
distriktet.
– Föreningen saknar helt eller delvis en egen målbild
och eller plan för sin verksamhet.
– Ledare och eller organisationsledare saknar rätt
kompetens i sitt uppdrag.
– För få personer gör alldeles för mycket i en
förening.

Inom gruppen för FU har det därför skett en medveten satsning på utbildning av organisationsledare,
för att på så sätt stärka upp föreningar från grunden.
Föreningar behöver veta vad de vill, hur de vill nå dit
samt vilka resurser som behövs. Förutom detta arbete
så har dessutom ett flertal tränarnätverk, lägersamarbeten och utbildningsinsatser genomförts i många
föreningar men också i en del distrikt.
Under säsongen har FU genomfört ca 150 föreningsbesök. Ett flertal av föreningarna har därefter startat
processer tillsammans med FU eller en lokal SISU
konsulent för att stärka upp sin förening på lång sikt.
I FU långsiktiga arbete mot föreningarna så finns
självklart SF stödet med som en del av den planen.
Föreningarna behöver få ökad kunskap om SF stödet,
hur det påverkar oss i stort som idrott och vad varje
förening själv kan göra för att utveckla det.
Arbetet innebär också att stärka utbildningsnivån
i hela föreningen, från den aktive till styrelseledamoten, för att föreningen skall hålla högsta möjliga
kvalité på sin verksamhet.
Inte minst, innebär arbetet mot föreningarna, en service och en brygga i förtroende mellan förbund-distrikt och förening. FU upplever att de har en mycket
bra kontakt idag med de allra flesta föreningar och
distrikt, och för att arbetet skall nå hela vägen behövs
en långsiktighet i såväl tänket som arbetssättet.
Under tidig höst genomfördes också de första regionslägren på många år i Svensk badminton. Detta skedde
i samtliga 4 regioner i Sverige. Orterna var Malmö,
Göteborg, Umeå och Skogås/Enskede. Lägren blev
en succé bland spelarna men också bland tränarna.
Lägren vände sig framförallt till gruppen under landslagsspelare och varje distrikt var garanterade platser
på lägret, detta så hela Sverige skulle vara med. Över
220 ungdomar involverades under en helg (Stockholm hade en annan helg senare under hösten). Över
30 tränare involverades på dessa läger samt på en del
av lägren anordnades också utbildningar för föräldrar
och/eller hemmatränare.
Avslutningsvis vill vi nämna några projekt som varit
mycket framgångsrika:
– 100 ledare har rekryterats och utbildats i Blekinge,
Småland efter ett gediget arbete av föreningarna
där. 100 nya ledare som inte varit ledare förut.
– Samverkansprojekt mellan flera föreningar i region
syd, där Halmstad Badminton varit den ledande
föreningen. Samarbetet har inneburit träningar,
läger och utbildningar tillsammans.
– Regionslägren ses som en stor succé och är här för
att stanna.
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Statistik föreningsutvecklarna
Medlemmar i Idrottonline 2013 06 30 var 19 011
Medlemmar i Idrottonline 2014 06 30 var 22 623
Medlemmar i Idrottonline 2015 06 30 var 27 307
Föreningar i Idrottonline 2013 09 02 var 229
Föreningar i Idrottonline 2014 06 30 var 230
Föreningar i Idrottonline 2015 06 15 var 231
Utbildningstimmar i Idrottonline 20121231 – 9 400st
(EM och BKC stod för ¾)
Utbildningstimmar i Idrottonline 20131231– 8 258st
Utbildningstimmar i idrottonline 20141231 – 11 609st
Ekonomi föreningsutvecklarna
1 juli 2014 – 30/6 2015 fick vi totalt ca 1 902 000 i
föreningspotten
Centrala kostnader
inkl lön, resor mm

1 530 000 SEK

Verksamhetspengar

372 000 SEK
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3. RESULTATRÄKNING
Svenska Badmintonförbundet
81 76 01 - 1495
Not
2014-07-01
2013-07-01
		2015-06-30
2014-06-30
1		
Intäkter			
			
Verksamhetsintäkter
2
13 489 945
11 747 074
Övriga intäkter
3
22 750
96 240
SUMMA INTÄKTER		13 512 695
11 843 314
			
			
Kostnader			
Övriga externa kostnader
4
-7 785 394
-7 110 258
Personalkostnader
5
-5 338 778
-4 104 899
Avskrivningar
6
0
0
			
Verksamhetsresultat		388 523
628 157
			
Resultat från finansiella investeringar			
			
Ränteintäkter		 702
11 880
			
Resultat efter finansiella poster		
389 225
640 037
			
ÅRETS RESULTAT
389 225
640 037

4. BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Not
2015-06-30
2014-06-30
			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar
6
0
0
Inventarier 			
			
Finansiella anläggningstillgångar
7
76 000
76 000
Långfristigt värdepappersinnehav			
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
76 000
76 000
			
Kortfristiga fordringar 			
Kundfordringar 		
570 082
782 067
Övriga fordringar 		
59 426
72 245
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
735 148
496 828
Summa fordringar		
1 364 656
1 351 140
			
Kortfristiga placeringar		
0
0
Kassa och bank		
2 133 851
1 691 380
			
Summa omsättningstillgångar		
3 498 507
3 042 520
SUMMA TILLGÅNGAR		

3 574 507
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3 118 520
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EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
			
Eget kapital			
Balanserat resultat		
699 345
59 308
Årets resultat 		
389 225
640 037
SUMMA EGET KAPITAL		
1 088 570
699 345
			
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		437 988
459 709
Övriga skulder		
388 211
369 275
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
1 659 738
1 590 191
SUMMA SKULDER		
2 485 937
2 419 175
			
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
3 574 507
3 118 520
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.
Anläggningstillgångar						
Materiella och immateriella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda nyttjandetiden.
Härvid tillämpas följande avskrivningstider:
Inventarier
5 år
Datorer
3 år
Programvaror 3 år
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Not 2 Verksamhetsintäkter

2014-07-01
2013-07-01
2015-06-30
2014-06-30
Verksamhetsintäkter fördelar sig enligt följande:				
Försäljning, godkännandemärkning, externa intäkter,
central verksamhet
1 269 185
1 029 830
Föreningsavgifter
266 500
254 500
Licensavgifter
684 771
611 750
Startavgifter serien
419 700
414 539
Sanktionsavgifter tävlingar
1 493 359
1 387 990
Övriga avgifter (wo serien, föreningsbyte, ej inlämn statistik)
46 825
56 075
Nationella tävlingsintäkter
199 960
126 569
Elitverksamhetsintäkter inkl NBC
1 504 396
842 076
Badmintongymnasieintäkter
1 140 957
1 184 690
Utbildningsverksamhetsintäkter
248 093
101 680
Swedish International
160 796
113 326
EM 2012
0
6 048
Veteran-VM 2015
632 900
0
Bidrag				
		
* Statsmedel
4 293 000
4 818 500
* SOK-medel
1 129 503
799 501
SUMMA
13 489 945
11 747 074
Not 3 Övriga intäkter

2014-07-01
2015-06-30

2013-07-01
2014-06-30

Övriga intäkter enligt följande:		
Intäkter från veteranverksamhet.
22 750

96 240

Not 4 Övriga externa kostnader

2014-07-01
2013-07-01
2015-06-30
2014-06-30
Övriga externa kostnader fördelar sig enligt följande:				
Administrationskostnader
-2 046 239
-2 346 895
Elitverksamhetskostnader inkl NBC
-3 323 178
-2 901 937
Badmintongymnasiekostnader
-218 623
-250 918
Nationell Tävlingskostnader
-812 282
-911 352
Utbildningsverksamhetskostnader
-478 632
-149 844
Informationskostnader
-361 111
-152 658
Swedish Masters
-182 866
-218 774
EM 2012
0
-39 850
Veteran-VM 2015
-305 283
0
Övriga kostnader
-57 180
-138 030
SUMMA
-7 785 394
-7 110 258

Not 5 Medeltalet anställda, löner, andra ersättningar
2014-07-01
2013-07-01
och sociala kostnader
2015-06-30
2014-06-30		
				
Medeltalet anställda med fördelning på kvinnor				
och män har uppgått till:				
kvinnor
3
2
män
5
6
Totalt
9
7
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2014-07-01
2013-07-01
2015-06-30
2014-06-30
Löner och andra ersättningar fördelas enl följande:				
Styrelse *)				
Kansli/NBC
2 272 421
1 954 272
Tränare
492 618
291 413
Badmintongymnasierna
673 338
654 915
Utbildning
191 340
48 360
Övrigt
424 428
109 513
Totala löner och ersättningar
4 054 145
3 058 473
				
Sociala avgifter enligt lag och avtal
(varav pensionskostnader kr 184 664:- ( kr 141 739:-)
1 284 633
1 046 426		
			
*) Styrelsearvode har ej betalts ut. Faktiska reskostnader har ersatts.				
			
				
Not 6 Inventarier
2015-06-30
2014-06-30
Ingående anskaffningsvärde
142 766
142 766
Årets investeringar
44 528
0
Försäljningar och utrangeringar
-97 477
0
89 817
142 766
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden				
Ingående avskrivningar enl plan
-142 766
-122 591
Försäljningar och utrangeringar
97 477
0
Årets avskrivning
-44 528
-20 175
-89 817
-142 766
Utgående ackumulerade avskrivningar enl plan
0
0
				
Not 7 Långfristigt värdepappersinnehav			
Långfristigt värdepappersinnehav avser andelar i Pool 2 Tusen.
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Stockholm 2015-

Mats Tibbelin
Ordförande

Elisabeth Bademo

Marcus Bergh

Mats Borg

Erika Borgstedt
Torbjörn Jansson
Stefan Sjöö
					

		

Stockholm 2015-

Matthias Vidh
		
					Auktoriserad revisor
Utsedd av Svenska Badmintonförbundet
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Normy Stockholm AB, 2015 (1127)
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