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Styrelsen för Svenska Badmintonförbundet avger härmed årsredovisning för
räkenskapsåret 2015/2016.

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
1.1 Verksamhetens

art

och inriktning
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.
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 män/pojkar och kvinnor/
flickor spelar på samma villkor och i samma tävlingar
och seriesystem.
Verksamhetsområdena består av:
– Nationell badminton och
– Internationell badminton.
Verksamhetsområdena har var sin styrgrupp som säkerställer förvaltningen och utvecklingen av respektive
verksamhet. Rapporteringen sker fortlöpande till förbundschefen och styrelsen.

bedrivas under ledning av en centralt placerad föreningsutvecklare.
Under året har följande tjänster tillsatts:
– Utvecklingschef
– Utbildningsansvarig
– Föreningsutvecklare
Den operativa verksamheten i förbundet leds numera
av en ledningsgrupp benämnd förbundsledning.
Den består av förbundschefen och utvecklingschefen.

1.2 I nformation

om

verksamheten
Styrelsen har haft 6 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.
Styrelsen har ägnat mycket tid åt strategiska frågor
men även arbetat med att hantera akuta och aktuella
frågor. Två viktiga frågor som styrelsen ägnat mycket
arbete åt under året har varit:
– utse RIG-orter för verksamhetsperioden 2017 – 2020
– att se över avgiftsstrukturen med licens – och sanktionsavgifter

Verksamhetsområdena stöds av de centrala funktionerna
– Utbildning
– Marknadsföring
– Externa Intäkter samt
– Administration/ekonomi
– Kommunikation
– Föreningsutveckling
Förbundet har drivit ett antal projekt utöver dessa
enheters verksamhet. Under verksamhetsåret avslutades projektet Föreningsutveckling. Projektet har
drivits av sex föreningsutvecklare, verksamma runtom ute i landet, vars anställning avslutades 2015-1231. Föreningsutveckling kommer fortsättningsvis att

Alla beslut som styrelsen tagit och alla frågor som
styrelsen arbetat med har sin grund i den handlingsplan som antogs av extra förbundsmötet 2013. Det av
förbundsmötet tydligt fastlagda målet om en fördubbling av verksamheten fram till 2017 har varit styrelsens ledstjärna.  
Utvecklingen fram till halvårsskiftet förra sommaren
kändes positiv och i linje med målen om fördubbling.
Det gångna verksamhetsåret har tyvärr inte präglats
av samma positiva utveckling. För att råda bot på
detta har förbundsstyrelsen beslutat om inrättande av
tjänst för att få förnyad fart på utvecklingsarbetet mot
de fastställda målen.
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Utvecklingschefen har sedan sitt inträde i januari
2016 arbetat med att ta fram handlingsplaner för alla
verksamhetsgrenar inom förbundet. I handlingsplanerna finns ett antal indikatorer som möjliggör att fortlöpande mäta mot målet fördubbling av vår verksamhet.
Utvecklingschefen och Utbildningsansvarig har processat fram dokumentet Badminton Vill, ett värdegrundsarbete som skall skapa förutsättningar för
ännu fler att finna och trivas i vår fantastiska idrott.
Den idrottsliga elitverksamheten har fortgått med
ständiga förbättringar och styrelsen noterar med glädje
att Henri Hurskainen lyckades kvalificera sig till OS i
Rio. Den sportsliga utvecklingen på ungdomssidan är
viktiga steg 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.
Veteranspelarna fortsätter att leverera internationella
framgångar.

Sverigerankingen

Sverigerankingen är ett ständigt pågående projekt
som fortlöpande vidareutvecklas.

Nytt klassningssystem

Under verksamhetsåret har arbetet med ett nytt klassningssystem slutförts och det nya systemet sätts i
produktion från och med 2016-07-01.

Veteran-VM

Förbundet har under året genomfört ett mycket uppskattat Veteran-VM i Helsingborg tillsammans med
Helsingborgs badmintonklubb, samarbetspartners
och ideella resurser.
Styrelsen konstaterar slutligen att arbetet med att
uppnå en stabil och stadig ekonomisk bas har fortsatt
varit lyckosam. Därmed kan arbetet fortsättningsvis
inriktas ännu mer mot de uppsatta målen om ”dubbelt
så stora – dubbelt så bra”.

Personalförändringar under verksamhetsåret:
– Kia Altemark har efter en mångårig tjänstgöring i
förbundet avslutat sin anställning.
– Hans Brehnfeldt har anställts som Utvecklingschef.
– Claes Johansson har anställts som Föreningsutvecklare.
– Åsa Strindlund har anställts som Utbildningssamordnare.
– Simon Ottosson har sedan hösten 2015 en tjänstledighet på 75% för studier.
– Jonathan Falck, extern resurs, för att utveckla en
tydlig kommunikationsstrategi

Euro Center

Verksamheten vid Euro Center i Uppsala fortsätter
att utvecklas, ytterligare externa samarbetspartners
har knutits till centrets verksamhet. Styrelsen noterar
att flera av våra toppsatsande spelare väljer att söka
sig till centrat. Under sommaren 2016 ansluter 4 nya
landslagsspelare till Euro Center och förlägger sin
träning där. Styrelsen glädjs över denna utveckling
och ser hoppfullt på en fortsatt utveckling av både
centrat och dess spelare.

Swedish Masters

Swedish Masters har genomförts för tredje gången
och med beröm godkänt.

Svenska Badmintonligan, SBL

Svenska Badmintonligan avslutades med en välbesökt
final i Solnahallen i april 2016.
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1.3 Licenser

och tävlingsstarter
2016-06-30

2015-06-30

2014-06-30

Antal licenser

6 200

6 383

5 328

Antal rapp tävlingsstarter

36 243

36 441

35 774

148

149

148

Antal serielag

1.4 Medlemmar
Totalt
2016-06-30

2015-06-30

2014-06-30

Män

18 705

17 495

17 764

Kvinnor

10 426

9 812

10 036

Totalt

29 131

27 307

27 800

2016-06-30

2015-06-30

2014-06-30

Män

18 705

17 495

–

Kvinnor

10 426

9 812

–

Totalt

29 131

27 307

22 623

Medlemmar enligt Idrott Online

Medlemmar  per distrikt enligt Idrott on Line
MÄN

KVINNOR

TOTALT

FÖRENINGAR

14/15

15/16

14/15

15/16

14/15

15/16

Blekinge

648

682

408

409

1 056

1 091

5

5

BohuslänDal

488

505

238

254

726

759

14

14

Dalarna

663

645

294

308

957

953

9

9

Gotland

281

273

147

150

428

423

5

5

Gästrikland

14/15

15/16

177

176

126

116

303

292

2

2

1 559

1 576

978

924

2 537

2 500

16

16

Halland

643

566

402

363

1045

929

8

8

Hälsingland

356

356

189

202

545

558

7

7

226

255

131

170

357

425

2

2

1 169

1 247

612

616

1 781

1 863

24

23

Göteborg

Jämtland/Härjedalen
Mellansvenska
Norrbotten

315

341

181

169

496

510

8

8

Skåne

2 677

2 700

1 485

1512

4162

4 212

39

39

Småland

1 029

1 164

622

715

1 651

1 879

22

22

Stockholm

2 786

2 822

1 581

1 657

4 367

4 479

27

28

Uppland

1 893

2729

859

1 263

2 752

3 992

10

9

Värmland

413

421

263

267

676

688

6

6

Västerbotten

881

885

408

428

1 289

1 313

6

4

1 013

1 099

627

646

1 640

1 745

14

14

278

263

261

257

539

520

6

6

17 495

18 705

9 812

10426

27 307

29 131

230

227

Västergötland
Västernorrland
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1.5 Ekonomi

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

Förbundet har under året gjort förändringar i ekonomihanteringen då Kia Altemark efter många år lämnat sitt
uppdrag för pension. Förbundschef Thomas Angarth
har tagit ett större ansvar för ekonomin med stöd av
timanställd resurs.
Förbundet nådde under förra verksamhetsåret kravet
på eget kapital från Riksidrottsförbundet, över 1 mkr.
Med detta i beaktande lades inför året en budget i
balans, dvs. utan överskott.
Ekonomistyrningen fungerar bra från förbundschefen
och med naturliga avvikelser inom ramen för verksamheten kan konstateras att slutresultatet hamnar på en
förlust om 23,425 kronor.

1.6 Resultat

Förbättrande poster
Minskade personalkostnader
Minskade föreningsbidrag
Minskade kostnader VoNB
Minskade kostnader utbildning

  236
104
   88
  100

Försämrande poster
Ej utnyttjad buffert Externa intäkter
Minskade RF bidrag
Ökade kostnader landslag
Ökade kostnader Swedish Masters
Ökade kostnader styrelsemöten
Ökade kostnader föreningsutvecklare

- 160
-  65
-105
-   53
-   25
- 120

Styrelsen har löpande fått prognoser för årets resultat
av förbundschef Thomas Angarth. De överdrag som
skett från budget har under året funnits bra underlag
för, och varit medvetna val, som gjorts för att driva
verksamheten framåt i enlighet med mål och visioner.

och ställning

Svenska Badmintonförbundets ekonomiska utveckling i sammandrag:

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

2015-07-01
2016-06-30

2014-07-01
2015-06-30

2013-07-01
2014-06-30

2012-07-01
2013-06-30

2011-07-01
2012-06-30

14 817 488

13 512 695

11 823 314

11 182 319

14 408 741

-23 425

389 225

665 640

365 419

280 955

0

0

-33 777

-140 908

- 1 111 574

-23 425

389 225

640 037

221 687

-850 417

4 573 288

3 574 507

3 098 520

1 947 404

2 910 617

7

9

7

8

9

2 536 360

2 133 851

1 691 380

1 196 483

1 264 941

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

1.10 N ationell

Styrelsens sammansättning
2015-07-01 – 2016-06-30

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

• Badminton World Federation årsmöte i Kunshan,
Kinaien maj 2016, Förbundsordförande Mats
Tibbelin.
• Badminton Europe årsmöte i Podcetrtek,
Slovenien, april 2016, Förbundsordförande
Mats Tibbelin.
• Nordiskt möte oktober 2015 på Färöarna,
Förbundsordförande Mats Tibbelin.
• SOK:s årsmöte i april 2016 i Stockholm, deltog
Förbundsordförande Mats Tibbelin.

1.9 Personal
Förbundschef

Thomas Angarth

Eurocenter/FK

Jonas Herrgårdh

Eurocenter/ ass FK

Anders Kristiansen

Utvecklingschef

Hans Brehnfors,
fr.o.m 2016-01-01

Utbildningsansvarig Åsa Strindlund,
fr.o.m 2016-01-01 arbetar 50%
Föreningsutvecklare Claes Johansson,
fr.o.m 2016-01-01
Kansliet

Kia Altemark,
avslut 2016-02-29

Kansliet

Simon Ottosson,
studieledig på 75%

Kansliet

Anne Forsell,
arbetar 75%

RIG Malmö

Rickard Magnusson,
arbetar 60 %

RIG Malmö

Maria Bengtsson,  
arbetar 90 %

Projekt Veteran-VM Peter Beckne, Helsingborg,
avslutades i september 2015
Under året har Christer Olsson jobbat på timbasis på
kansliet.
Fr.om. 2016-01-01 har Andy Tsai jobbat med ekonomi
på timbasis.

1.9.1 Personal, övrig
Personalen på RIG Täby, Alexander Böök och Max
Fonseca, är anställda av Täby kommun.
Peter Axelsson har varit tjänstledig från sin 75% tjänst
hela året.
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2. VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2.1 Verksamhetsområde
Nationell Badminton
(VoNB)
2.1.1 Allmänt

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

2.1.2 Vad har skett?

Verksamhetsområdet är sedan några år en stabil
organisation med totalt 8 arbetsgrupper och ca 20
personer som vecka efter vecka lägger mycket tid och
energi på att utveckla individuella tävlingar, seriespel, arrangemang och tekniska funktionärer.
Det totala antalet licenser är 6 200, vilket innebär att vi
ökat antal licenser från 2 874 2013, till dagens nivå 6 200.
Verksamhetsområdet strävar givetvis mot Badminton
Swedens övergripande målsättning, att till avslutad
säsong 2017/2018 fördubbla verksamheten på alla nivåer. I dagsläget har vi 36 243 tävlingsstarter rapporterade för säsongen 2015/2016, ett resultat, som måste
och skall förbättras då detta är en viktig del av vår fördubbling av verksamheten. Det innebär att vi kommer
intensifiera arbetet med att göra tävlingarna mer attraktiva, spännande och lockande, både för nya såväl
som redan etablerade spelare.
Sverigerankingen fortsätter att vara en viktig kugge i
vår verksamhet och uppdateras varje vecka året om.
Inrapportering av internationella resultat har förbättrats markant mot föregående år vilket leder till att underlaget för ranking och seedning till tävlingar fungerar mycket bättre.
Anmälan till tävling via Online Entry till samtliga av
Badminton Sweden sanktionerade arrangemang, samt
ett stort antal övriga tävlingar har underlättat arbetet
för våra arrangörer.
Lag-SM Finalen i april 2016 avgjordes för andra gången med en match och på neutral plan. Regerande mästarna Kista, mötte i finalen Fyrisfjädern. Fyrisfjädern,
som jagade revansch för finalförlusten 2015, visade sig
vara det starkaste laget och vann med 4-2. Grattis Fyrisfjädern till ännu ett Lag-SM Guld!
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Senior SM arrangerades förtjänstfullt av Trollhättans
BM och lockade rekordmånga deltagare.
Övriga förtjänstfulla SM arrangörer under säsongen
har varit:
U19
U17
U15
U13
Veteran SM
Lag SM U15
Lag SM U13 & U17

Askim Racketklubb
Uppsala KFUM BMK
Örebro BMK
Täby BMF
Borlänge BMK
V Frölunda BMK
Spårvägens BMK

Tack till alla för ett utmärkt arbete.
Under säsongen presenterades en ny programvara för
att hantera förbundets tävlingskalender. Kalendern
togs i bruk vid årsskiftet och har mottagits mycket
positivt. Från och med nästa säsong kommer även alla
sanktionsansökningar av tävlingar att kanaliseras via
vår kalender, vilket avsevärt kommer att effektivisera
detta arbete.
Arbetet med att se över nuvarande klassningssystem
har slutförts och kommer att genomföras från och
med 1 juli 2016. Det nya klassningssystemet kommer
att ha en koppling till Sverigeranking.
En översyn av gällande regelverk har genomförts och
publicerats under säsongen. Endast smärre uppdateringar återstår att göra.

Tekniska Funktionärer
Utbildning:

– Under säsongen har sju nya förbundsdomare utbildats, varav flera i Mälardalsområdet där behovet är
mycket stort vid Badmintonligans matcher.
– Ett flertal klubbdomare har också gjort sin praktik
och
– ett antal nya Distriktsdomare har utbildats.  
– Tyvärr har vi inte lyckats genomföra en utbildning
för Referee, behovet är stort.

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 att de får en ny
chans snart.
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.
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Representation vid utländska tävlingar

Utomlands har BS representerats mycket väl av ett
flertal domare.
Två internationella uppdrag har genomförts av
följande:
Åsa Sahlberg, Patrik Wennström, Mikael Olsson, Jan
Andersson, Andreas Wakäng
Pekka Lehto, Fredrik Toss, Håkan Fossto samt Tony
Torstensson.
Ett internationellt uppdrag har genomförts av
följande;
Gunnar Brandén samt Per-Åke Andersson.
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.

2.2 Verksamhetsområde
Internationell Badminton
(VoIB)
2.2.1 Allmänt   

Karin Lundqvist, Malmö och Mats Borg (styrelsens
representant) har som sammankallande lett arbetet
för VoIB under verksamhetsåret tillsammans med
Mats Svensson, Göteborg och FK Jonas Herrgård
samt Team Manager Ungdom Anne Forsell. VoIB har
haft 8 st möten under året.
En två-dagars vision- och strategikonferens genomfördes den 12–13 december 2015 för samtliga FKU förstärkt med Stefan Sjöö. Vi fick också en bra dragning
av Mattias Lopez angående deras besök från Franska
Centret och deras upplägg.

stöttning till internationella tävlingar. Vissa av spelarna har även deltagit i världsmästerskapen i Jakarta
Indonesien, lag EM (herrar) och individuella EM.
Spelarna har fått olika stöttning baserat på förutsättningar i sin träningsmiljö, tidigare resultat, spelnivå,
ålder och utvecklingspotential.
Spelarna i SOK:s Topp & Talang program (Henri
Hurskainen, Nico Ruponen och Amanda Högström),
har fått extra stöttning till internationella tävlingar
(framförallt Asien/USA resor) samt sparring, återhämtning/rehab och hjälp av experter fram till årsskiftet. SOK har dessutom under hela perioden hjälpt till
med stöttning av tränare till Euro Center (det nationella centret i Uppsala).
Det förekommer inga läger längre för landslagsspelarna,
förutom för den uttagna truppen inför vissa mästerskap. De spelare som inte befinner sig permanent på
centret, har möjlighet har komma till centret för träning vilket många av spelarna även har gjort.  
Tränarstaben för landslaget och träningen på Euro
Center har under året varit, Jonas Herrgårdh, FK,
Anders Kristiansen, assisterande FK, Andi Tandaputra,
centertränare.
När det gäller resultat, prestationer och utveckling
har säsongen varit positiv. Det har varit en tuff säsong
med hård konkurrens, eftersom det var kval till OS.
Flera spelare/ par har gjort bra prestationer i många
tävlingar och flera har gjort riktigt bra resultat. För
några av de yngre spelarna/paren så ligger de kvar på
ungefär samma placeringar på världsrankingen och
här har inte utvecklingen skett så snabbt som vi hoppats på. Tyvärr har en del spelare även haft mer skadeproblem än vanligt och detta har naturligtvis bromsat
upp deras utveckling och möjlighet till bra resultat.
Utvärdering av mål:
– I HS och mixed har vi Topp 50 placeringar på
världsrankingen. Mål, delvis nått.

Under våren upplöste vi VoIB för en ny sammansättning under hösten och resten av verksamhetsåret har
VoIB bestått av Mats Borg, Hans Brehnfors utvecklingschef, Anne Forsell TMU och Jonas Herrgård FK

– Kvartsfinal på Lag EM (herrar). Mål uppnått.

2.2.2 Landslaget/EuroCenter

– Förlust i andra omgången på VM, Jakarta. Mål ej
uppnått.

Landslaget

Antalet landslagsspelare som har varit med i seniorlandslagstruppen, är 19 spelare (elit, senior och utvecklingstruppen). Det har varit en föryngring i truppen
under året då tre nya spelare födda 1997 är med i truppen
från årsskiftet, och fyra spelare från gamla truppen
inte längre är med. Merparten av landslagsspelarna,
förutom 3-4 spelare kommer att vara på centret i Uppsala från sommaren 2016. Spelarna i truppen har fått

– Kvalificering av 1 spelare/par till OS. Mål uppnått.
– 9-16 placeringar på individuella EM i HS och
mixed. Mål ej uppnått.

I lag-EM (Herrar) spelade Sverige mycket bra. Vinst
mot Slovakien med 5-0 och Skottland med 4-1 och
knapp förlust mot Frankrike med 2-3. Förlust i kvartsfinalen mot Tyskland med 0-3.
I individuella EM var både Nico Ruponen/Amanda
Högström och Henri Hurskainen nära kvartsfinalplats, men det blev tuffa förluster i omgången innan.
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Flera bra prestationer kan uppmärksammas, men de
bästa var nog, vinsten i herrdubbel för Nico Ruponen/Richard Eidestedt i Orelans Int., då det var det
bästa resultatet i herrdubbel på närmare 10 år. Nico
Ruponen/Amanda Högström var i semifinal i Grand
Prix tävlingen i Mexico City och Henri Hurskainen
spelade sig fram till en semifinal i Grand Prix Gold
tävlingen Swiss Open.
FK och assisterande FK har under säsongen varit på
19 internationella tävlingar tillsammans med spelarna,
samt även besökt flera tävlingar/seriematcher i Sverige,
där de har kunnat träffa spelare/ledare/tränare.

Euro Center

Euro Center i Uppsala har under sitt andra år fortsatt
sin verksamhet och utvecklats positivt. Assisterande
FK Anders Kristiansen började jobba 100% i sin tjänst
i augusti 2015 och blev då ansvarig för träningen på
centret. Verksamheten bedrivs med inriktning på utveckling av spelarna, träningsplanering på ca 10 pass/
vecka och med mål att ha 2 tränare på plats vid behov.
Viktiga aspekter i arbetet är sparring, kvalité, intensitet, målinriktad verksamhet, internationellt kunnande och förmåga att utveckla spelarna från tränarnas
sida. Antalet spelare har ökat under säsongen och under sommaren 2016 så ser det ut att bli 12 landslagsspelare och dessutom några sparringspelare på centret. Samträning med de bästa spelarna i Stockholms
klubbar har organiserats 1 gång/vecka under hösten i
Kista. Marknadsgruppen för centret har jobbat väldigt bra under året och fått in en del pengar till verksamheten och därmed bidragit till bättre möjligheter
till resurser/fördelar för spelarna.

Utmanarprojektet SOK

Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) har under året
haft sina sista träffar med sitt utmanarprojekt som
startade i maj/juni månad 2013. Projektet avslutas i augusti 2016. Förbundet har fått beröm för sitt arbete.
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 som framförallt används till internationella tävlingar, läger och aktiviteter som ska påverka
utvecklingen positivt. 6 spelare ingår i projektet och
är godkända av förbundet och SOK.
De uttagna spelarna är:
– 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.
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Ungdomslandslagen

Under året har organisationen och utvecklingen av
Junior och Ungdomslandslagen fortsatt. Samarbetet
med RF Elit har utvecklats ytterligare där de har stöttat med individuell hjälp till spelare och tränare inom
idrottspsykologi och med sjukgymnaster. Vidare har
de även stöttat med utbildning för FKU och FTU. Rekrytering av ledare och stödpersoner är en pågående
process under hela året, och behovet är stort.
Resultatmässigt börjar Sverige nu att etablera sig
bland de bättre nationerna i Europa. Vi når fortfarande
inte medaljerna på mästerskapen i önskad utsträckning, men antalet kvarts- och semifinaler blir allt fler.
Sverige har även deltagit på JVM U19 i både lag och
individuellt spel för första gången på många år.
NIU verksamheten fortsätter att utvecklas, dels med
nya föreningar/skolor, dels genom att söktalet av spelare ökade inför denna säsong.
RIG har under höst och vår haft en ny dimensioneringsperiod. Inför denna period behövde även befintliga anordnarkommuner göra en ansökan inför
kommande period 2017-2020. Förbundet beslutade
att arbeta vidare med Uppsala och Göteborg som nya
anordnarkommuner 2017-2020.
Vi är på god väg mot våra övergripande mål om medaljer vid alla ungdomsmästerskap i Europa. Idag når vi
kvartsfinaler i de flesta av åldrarna och till 2020 bör vi
med den utveckling vi ser kunna nå fler medaljer. Vi
har helt klart närmat oss de ledande europeiska nationerna under de gångna åren.
IUP, Individuella Utvecklingsplaner infördes till samtliga ungdomslandslag med syftet att öka det professionella arbetet med spelarna under lång sikt och underlätta för flera tränare, FKU och FTU att enkelt kunna få
en överblick över varje individuell spelares utveckling.

2.2.3 U19 – landslag

Verksamheten har haft en speciell inriktning mot
JVM i Peru som spelades under november 2015 och
mot 6-nationers i Frankrike som spelades i april 2016.
Tävlingar samt läger har planerats utefter dessa tävlingar för att spelarna ska vara så väl förbereda som
möjligt inför dessa mästerskap.
JVM var en ny upplevelse för så väl spelarna som
ledarstaben. Spelarna presterade väl och fick med
sig många erfarenheter som vi tror de kommer att ha
nytta av i deras framtida badmintonkarriär. JVM började
med lagspel och där kom Sverige till slut på en 18:e
plats vilket vi är nöjda med. De bästa resultaten i
den individuella tävlingen stod Johanna Magnusson/
Emma Karlsson för, som kom bland de 16 bästa paren samt Viktor Aglinder som kom bland de 32 bästa
singelspelarna.
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Under våren 2016 spelades 6-nations där Sverige
slutade som 4:e nation i lagspelet. I det individuella
spelet vann Emma Karlsson och Johanna Magnusson
damdubbeln i konkurrens med de allra bästa paren
i Europa. En mycket fin insats som visar att vi är på
rätt väg. I övriga kategorier nådde vi ett antal kvartsfinaler.
Övriga vinster och finalplatser under året har varit:
• Rickard Kuhl/Gustav Strömvall vinst I herrdubbel,
Finnish Junior 2015
• Elin Svensson final i damsingel, Danish Junior Cup
2015
• Emma Karlsson/Johanna Magnusson final I damdubbel, Danish Junior Cup 2015
• Emma Karlsson final I DS Swiss Junior Open 2015
• Emma Karlsson/Johanna Magnussons vinst i DD 6th
Multi Alarm Hungarian Junior 2016.
Förbundskaptensrollen har under hösten fördelats
jämn mellan Christer Andersson och Peter Kapetz,
samt en del förbundstränare som har hjälpt till vid
olika läger samt tävlingar. Under våren har Peter
Kapetz ensam innehaft rollen som förbundskapten för
U19 landslaget.

2.2.4 U17 – landslag

U17-verksamheten har under säsongen 2015-2016
huvudsakligen varit inriktad mot U17-EM i mars 2016.
Tävlingskalendern utformades därför utifrån tanken
att spelarna skulle få möta relevant internationellt
motstånd i så stor utsträckning som möjligt, samtidigt som de skulle få möjlighet att samla ihop seedningspoäng inför U17-EM.
Generellt sett resulterade detta i en bra säsong för
U17-landslaget, med ett antal pallplatser internationellt för ett flertal olika spelare:
• I Langenfeld i augusti hade vi en stor trupp med
som direkt gjorde avtryck. Bäst gick det för Adam
Gozzi som tog sig till semifinal i mixed med Tilda
Sjöö och hela vägen till final i dubbel med Calle
Harrbacka.
• I Swiss Junior hade vi ännu fler spelare som visade
framfötterna. Allra bäst gick det för Ashwathi Pillai
som tog hem segern i damsingeln efter en genomgående mycket stark insats. Calle Harrbacka och
Adam Gozzi gick återigen till final men även Oskar
Svensson/Colin Hammarberg tog sig till en meriterande semifinal i herrdubbeln. Calle Harrbacka
och Tilda Sjöö bildade ett nykomponerat mixedpar
som även de var i semifinal och Oskar Svensson var
i kvartsfinal i herrsingeln.
• På Danish Junior Cup gick Calle Harrbacka och
Tilda Sjöö i final i mixeddubbel, en final de var

ytterst nära att vinna. Ella Söderström gjorde också
en mycket stark insats genom att ta sig till semifinal i såväl singel som dubbel tillsammans med Tilda
Sjöö. Oskar Svensson var ännu en gång i kvartsfinal
i herrsingel. I lagturneringen var vi ytterst nära att
vinna gruppen och spela om medaljerna men via
en 4-5 förlust mot Själland blev det placeringsmatcher och en slutlig 5e plats efter en enkel seger mot
Belgien.
• Höstens sista turnering i Portugal gav ännu en framgång för dubbelparet Calle Harrbacka/Adam Gozzi
som visade upp ett imponerande spel fram till semifinalen där de också hade greppet men inte lyckades
knyta ihop. I övrigt tog de båda mixedparen, Calle
Harrbacka/Tilda Sjöö och Marcus Moore/Ashwati
Pillai, sig fram till kvartsfinaler i mixed.
• Sista tävlingen innan EM var en BEC U19 i Ungern
i februari. Även här gjorde Calle Harrbacka/Adam
Gozzi en stark insats och tog sig fram till semifinal,
där de förlorade mot ett bra thailändskt par. Andra
prestationer värda att lyfta fram var även att Oskar
Svensson återigen var i kvartsfinal i herrsingel,
och att Melker Zickerman-Bexell var i kvartsfinal i
herrdubbel (tillsammans med U19-spelaren Daniel
Gholiof) samt att Marcus Moore/Amanda Lagehäll
nådde kvartsfinal i mixed.
Europamästerskapet i Lubin i mars 2016 var säsongens
absoluta höjdpunkt och efter ett lyckat EM 2014 var
vi nu kvartsfinalseedade i lagspelet med siktet inställt
på medalj. Efter en stabil 5-0 seger mot svaga Island
där framförallt Oskar Johansson imponerade ställdes
vi mot Schweiz i andra matchen. En lite darrig inledning hanterades så småningom väl och vi kunde vinna
med 4-1. Gruppfinalen mot Nederländerna blev mästerskapets bästa insats där Calle/Tilda, Ella och Oskar
gjorde processen kort till en ointaglig 3-0 ledning och
slutlig vinst 4-1. Kvartsfinalen mot Turkiet blev en väldigt jämn historia där vi var oerhört nära i mixed med
matchboll för Calle/Tilda.
Det individuella spelet bjöd på 2 kvartsfinalplatser via
Calle och Tilda i mixed samt Calle och Adam i herrdubbel. Calle/Tilda var riktigt nära medalj mot ett
engelskt par och har ledning i tredje set men orkade
tyvärr inte riktigt hela vägen. Adam/Calle förlorade
mot ett franskt par av riktigt hög klass.
Verksamheten har även omfattat tre läger, sommarläger på Bosön i början av augusti, där badminton
blandades med fys-tester, rörlighetstester, samt föreläsningar i nutrition och idrottspsykologi. Ett vinterläger 2-5 januari i Askim, där truppen samlades för att
träna ihop sig tillsammans inför vårsäsongen samt ett
säsongsavslutande läger sista helgen i maj för spelare
födda 2000 -2001.
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2.2.5 U15 – landslag

Inriktningen på verksamheten för U15 landslaget har
varit långsiktig satsning, med målet att kunna förstå
vad som krävs för att nå internationell nivå samt att få
internationell tävlingserfarenhet.
Landslagstruppen bestod av 16 spelare (8 killar och 8
tjejer) under säsongen. Truppen har genomfört landslagets träningsläger och deltagit i de internationella
tävlingar som varit planerad.
FKU15 har under säsongen varit Boxiao Pan och Maria
Nilsson. Maria valde att avsäga sig uppdraget i mars 2016.

Hösten 2015

Rikslägret genomfördes i Uppsala med 20 spelare
(10+10). För första gången genomfördes fystester
även för U15 spelarna. Det syntes tydligt att spelarna
behövde rörlighetsträning och utbildning i basala övningar för framtida viktträning på gym.
Nordic camp genomfördes på Island med 6 spelare
(3+3). Lägret var som förra året mer av ett vänskapsläger men innehöll pass som var individuellt anpassade för alla spelare vilket höjde nivån.
Skånska ungdomsspelen inleddes med landskamper
mot Danmark och Finland innan den individuella
turneringen.
Danish Junior Cup genomfördes av ett sjukdomsdrabbat
U15 lag och laget slutade 7:a efter att ha slutat 3:a i
poolen efter Köpenhamn och Finland. Därefter blev
det seger mot Nederländerna i första slutspelsmatchen och vinst i spel om 7:e plats mot Finland.
Finnkampen genomfördes i samband med SJT tävlingen
i december Finland resulterade i en enkel seger för
Sverige.

Våren 2016

Rikslägret genomfördes i Helsingborg vecka 1 med 18
spelare.
EM genomfördes i Kazan, Ryssland, i samband med
lag EM för seniorer. Ett väldigt mäktigt arrangemang
för Sveriges 4 spelare (2+2). Sverige nådde 1 kvartsfinal
i mixed, 2 åttondelsfinaler (i herrsingel och mixed)
som bästa resultat.
Uttagningen till EM blev en komplicerad historia då
det inte fanns några separata uttagningskriterier eller
resultatmål för U15 EM motsvarande mästerskapen
för U17 och U19. Efter diskussionsmöte med VoIB
och FK/FKU startades arbetet med att komplettera
uttagningskriterierna med separata mål och resultatinriktade uttagningskriterier för internationella
mästerskap. Dessa mål/kriterier skall komplettera de
grundläggande utbildningsbaserade mål/kriterierna
som redan finns.  
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Förbundstävlingar som innebär att förbundet skickar
endast ledare för säsongen var Langenfeldt i september, Vaerlöse i november och KMB, Köpenhamn i februari.

2.2.6 U13-landslag

Inriktningen på verksamheten har varit långsiktig
satsning på spelarutbildning samt att få internationell tävlingserfarenhet. U13-landslaget har genomfört
följande typer av aktiviteter:
– Internationella tävlingar
– Landskamper
– Läger
Två tävlingar med internationellt motstånd har det
deltagits i, Danish Junior Cup (DJC) på hösten och
Aros Jr cup i April.
Under DJC var det ett lagspel och i det placerade sig
Sverige på 7:e plats till slut av 9 möjliga, vilket är en
placering bättre än föregående år. I den individuella
tävlingen gjorde Sverige bättre resultat än på många
år. Sverige tar guld i damdubbel U13 i och med att
Bonny Kapell och Edith Urell vinner. Utöver det vinner
även Sverige brons i mixeddubbel där Samuel Johansson och Edith Urell förlorar sin semifinal. Brons blir
det även till Jessica Silvenoinen i damsingel som även
hon tar sig till semifinal. 1 guld och 2 brons till Sverige
är ett mycket bra resultat.
Landskamper har genomförts under två separata tillfällen:
Landskamp mot Själland inför Skånska Ungdomsspelen. Landskampen förlorades med 8-1, men Sverige
var bra med i de allra flesta delmatcherna. Finnkampen, U13, där Sverige besegrar Finland med klara
7-0 utan att tappa set.
Utöver internationella tävlingarna + landskamperna
har tre riksläger genomförts, ett på sommaren, ett i
september (inför DJC) och ett i januari. Under våren
har utöver det också två landslagets badmintonskola
genomförts i Norr (Umeå) samt öst (Uppsala). Landslagets badmintonskola syftar till att aktivera de spelare som kommer bli U13 inför kommande säsong, dvs
i år födda 2004-2005.
De spelare som deltagit under säsongen på Landslagsuppdrag och landskamper är:
Förbundskaptener för U13-landslaget har under
säsongen varit Thomas Csiffary, Mattias Norell (höst)
och Matias Lopez (vår).

2.2.7 Veteraner – landslaget

Ännu ett i raden mycket bra svenskt veteranår kan
bokföras där den stora händelsen var VM på hemma-
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plan i Helsingborg i september 2015. Både ett nytt
svenskt deltagarrekord slogs med hela 103 spelare
i truppen (68 herrar/35 damer) och totalt med 1302
spelare från 48 länder. Det blev inget svenskt guld
den här gången, mest beroende på att startfälten höll
ovanligt hög nivå, med mycket bra danskar på plats,
bl.a. Men två silver och tre brons bärgades. Vi hade
ytterligare 14 spelare/par i kvartsfinal som med lite flyt
kunnat ta medalj de med. De svenska spelarna vann
113 av de totalt 239 matcher som svenskarna spelade!
SILVER-medaljer vanns av:
– +35 – Damdubbel: Sunniva Aminoff/Claudia Vogelsang (Tyskland)
– +40 Mixed: Erik Sjöstedt/Nilofaar Mossavar-Rahmini
BRONS-medaljer vanns av:
– +45 Herrdubbel: Stefan Edvardsson/Patrik Björkler
– +50 Mixed: Magnus Nytell/Grace Kakiay (Holland)
– +65 Damdubbel: Ewa Carlander/Kathryn Gärtner
All England Seniors firade 100-årsjubileum och för
svensk betydde det ännu en gång en lyckosam tävling,
med ett GULD i +45 herrsingel till Joakim Nordgren
och SILVER till Magnus Gustafsson och brons till
Peter Baeza i samma klass. Ewa Carlander tar SILVER
i damdubbel +65 i par med engelskan Val O´Neil.
Brons i mixed +50 går till Magnus Nytell/GraceKakiay
(Holland), Magnus Ericsson/James Buckle (England)
tar brons i herrdubbel +55, Cheddi tar brons i singel
+60, liksom Christer Forsgren/Ewa Carlander i mixed
+60. Totalt ett guld, två silver och fem brons i jubileums ALL ENGLAND!

Utmärkelsen Årets Veteran (Michael Schwarcz trofé)
delades traditionsenligt ut på SM-banketten och gick
i år till Magnus Nytell med motivering grundad på
Magnus fina VM- och All England resultat.

2.2.8 Riksidrottsgymnasiet Malmö

Under verksamhetsåret har det varit 12 elever. 7
pojkar och 5 flickor. Vi har arbetat med individuella träningsupplägg för eleverna och vi är nöjda med
verksamhetsåret. Vi har fortsatt lyckats prioritera
internationellt tävlande och tränande för eleverna
trots minskade resurser. Vi har fortsatt vårt samarbete
med Danmark och några elever har kontinuerligt tränat över sundet.
Året har varit mycket upp och ned för oss. Verksamheten har fortsatt haft mycket hög kvalitet och det
utvärderas genom de idrottsliga samt skolmässiga
resultaten eleverna presterar.
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, 60% tjänst.
– Maria Bengtsson har arbetat som huvudtränare,
90% tjänst.

I Nations Cup (Lag-EM i herrdubbel/damdubbel/
mixed lag med spelare i +40, +45, +50, +55 och +60),
som spelades i Hamburg placerade sig Sverige som
femma. Vann gjorde Danmark.

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.

Under året hade vi även framgångsrikt svenskt deltagande med flera medaljer i veteranturneringarna
i Denmark Open i Odense (samtidigt som Super
series), Scotish International, Hvidovre och Ölstykke
i Danmark, samt inte heller att förglömma våra svenska veterantävlingar Stockholm Vintage, Lugi Euro Finans cup och Gotlandsspelen.

MÅL OCH UTVÄRDERING:

Sverige stod även värd för Open Nordic senior Championship i maj 2016 (ersatte Lidingövraket). Sverige
dominerade totalt och tog 15 guld, 23 silver och 44
brons, Medalj i samtliga klasser och kategorier.
Svenska mästerskapen, nu i Borlänge, tappade något i
deltagarantal från tidigare och samlade 179 deltagare.  
För första gången korades mästare i +70 klassen, tidigare har +65 varit äldsta klass.

• Rekrytera fler sökande elever: Ej Uppfyllt.
3 elever börjar hösten 2016, 2 flickor, 1 pojke
• Någon avgångselev skall erbjudas plats på EC:
Ej Uppfyllt. 0 av 3 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.
3 av 5. 3 guld, 1 silver, 2 brons

STATISTIK:

Resultatmässigt har detta år varit ett bra år.
Följande spelare har varit/är uttagna i landslags sammanhang: Jakob Burestedt, Johanna Magnusson,
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Emma Karlsson, Oskar Johansson, Shaun Ekengren.
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 4.60.

2.2.9 Riksidrottsgymnasiet Täby

Vi började och avslutade verksamhetsåret med 11
elever. 7 pojkar och 4 flickor.
Alexander är anställd 100 % som verksamhetsansvarig och Max Fonseca på 75 % som träningsansvarig.
(Peter Axelsson var tjänstledig 75 %).
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, Bosön. Eleverna studerar på
olika program på Åva Gymnasium, främst på Natur
-eller Teknikprogrammet. Samarbetet och kommunikationen mellan RIG och övriga skolan har fungerat.
Alla elever klarar av sina studier och upplever att de är
nöjda med sina betyg.
I det dagliga arbetet, utöver kärnverksamheten har vi
i år bland annat:
• Stöttat juniorlandslagsuttagna spelare ekonomiskt
till internationella tävlingar
• Eleverna svarade som vanligt på RF:s elevenkät och
helhetsbetyget för RIG Täbys verksamhet blev 4.8
• Max (Träningsansvarig) deltog som FK-U17 på EM
• Samarbetet med RF:s idrottspsykolog Andreas
Claesson har fortsatt
• RIG ansvariga har deltagit på utbildning i skadeförebyggande träning och + rörlighetstester, idrottspsykologi 1&2, RIG-konferensen
• Varit ledare/coacher på junior BEC tävlingar.

SPORTSLIGA TOPPRESULTAT RIG ELEVER
2015/2016:
• Internationellt U19:
– Guld herrdubbel Finland Junior
– Silver damsingel Polish Junior
• Internationellt U17:
– Guld damsingel Swiss Open

Kommentar: Våra mest framgångsrika spelare mot
internationellt motstånd har i år varit Ashwathi Pillai,
Rickard Kuhl och Victor Aglinder.

ORGANISATION:

Alexander Böök arbetar som verksamhetsansvarig,
100 % tjänst.
Peter Axelsson träder åter i tjänst som Träningsansvarig, 75 % tjänst fr.o.m. den 1 september 2016.
Täby Badminton är den föreningen som vi i första
hand samarbetar med.

2.3 Kommunikation
Under säsongen har Simon Ottosson och Jonathan
Falck arbetat med förbundets kommunikation. Simon
på sin 25-procentiga tjänst (övrig tid studieledig),
och Jonathan som konsult fem dagar per månad. Fokus har legat på kommunikation, inte på marknad.
Dels för att behoven av kommunikation är stora, dels
för att de begränsade resurserna ger mest effekt om
de koncentreras.
Jonathan har, förutom att fortsätta arbeta med utbildningsinsatser, rådgivning och framtagande av strategier, även tillsammans med Simon tagit aktiv del
i den dagliga publiceringen av material på förbundssajten. Jonathan har skrivit en hel del eget material men
även bearbetat och publicerat andras material. Det har
under säsongen varit ett måste för att kunna hålla både
kvantitet och kvalitet på kommunikationen när nu
Simon inte arbetar dagligen på förbundet.
Dessutom bidrar förbundets övriga medarbetare
samt flera ideella krafter med material till Badminton
Sweden-sajten.
Huvudfokus har varit att fortsätta förbättra sajten,
och göra den till en än mer intressant, stimulerande
och informativ mötesplats i Badmintonsverige. Helt
enkelt hjärtat för all kommunikation gällande vad
som händer inom badminton, både i Sverige och
internationellt. Vi har bland annat gjort följande
under säsongen:
– Förbättrat rapporteringen från tävlingar. Med fylligare och mer genomarbetade förhands, underhandsrapportering och summeringar från internationella
mästerskap både på senior- och ungdomssidan,
svenska stortävlingar som Swedish Masters och SM,
SBL:s slutspel med mera.
– Startat en elitungdomsblogg som våra mycket
lovande juniorer Johanna Magnusson/Emma Karlsson har ihop.

• U19SM
–1 HD SILVER, 1HS Brons
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– Startat kommentering på alla artiklar, vilket i många
fall skapar intressanta diskussioner och ger mervärde till grundmaterialet.
– Sverige- och världsrankingen har fått tydliga platser
på sajten.
– Detsamma gäller den nya digitala tävlingskalendern
som Mats Tibbelin och Christer Olsson tagit fram.
– Vi har försökt att bättre och mer kontinuerligt än
tidigare informera om olika utvecklingsprocesser
inom svensk badminton för att skapa ökad delaktighet och dialog.
– Fortsatt med livaktiga debatter.
– Vidareutvecklat podcastern som Simon gör med
intressanta profiler.
– Skrivit om utvecklingen av parabadminton.
Sammantaget har vi ökat både kvantitet och kvalitet
på sajten. Den dateras nu upp med nyhetsmässigt,
informativt och konstruktivt material dagligen, och
arbetet har verkligen gett resultat. Under den här säsongen har antalet besökare ökat ytterligare. Från ca 4
500 besökare per vecka till nu nästan 8 000 besökare
per vecka. Det betyder att trafiken har fyrdubblats
sedan vi för två år sedan systematiskt började arbeta
med att förbättra sajten – vilket är ett härligt kvitto på
att utvecklingen av sajten uppskattas.
Förutom utveckling av förbundssajten har bland
annat även detta skett under säsongen:
– En intern kommunikationsplan för förbundets
personal har arbetats fram och antagits. Jobbet har
skett med stort och aktivt deltagande av personalen,
och vi har nu en plan för konferenser, möten, informationsspridning och dialog.
– En manual har tagits fram för hur styrelsen, VoNB,
VoIB och Utbildning ska skriva sina informationstexter på sajten. Det är viktigt att dessa texter är
relevanta och intresseväckande, så att de verkligen
läses. I manualen finns det ett antal tips för hur texterna ska kunna förbättras.
Vi har kontinuerligt följt utvecklingen av nästa generation av Idrottonline, som lanseras i juni. Allt för att
kunna skicka nödvändig information till distrikt och
klubbar.
Det är också roligt att kunna konstatera att utbildningsinsatserna när det gäller kommunikation
ute i distrikten och klubbarna ger resultat. Många
distrikts- och klubbsajter har förbättrats radikalt
under säsongen, vilket bidrar mycket positivt till
kommunikationen i Badmintonsverige.

2.4 U tbildning
I augusti 2015 påbörjade utbildningsansvarig tjänsteman Simon Ottosson högskolestudier, varpå Thomas
Angarth och Åsa Gärdes (oktober-november) ledde
utbildningsarbetet under hösten. 1 januari 2016 anställdes Åsa Strindlund som utbildningsansvarig på
halvtid. Utbildningsgruppen har bestått av Marcus
Bergh (styrelsen), Jonas Rindlaug och Patrik Oscarsson med tjänstemännen Simon Ottosson/Åsa Gärdes/
Thomas Angarth/Åsa Strindlund. Utbildningsgruppen har haft åtta möten under säsongen.
Säsongen inleddes med den uppskattade Utbildningshelgen på Bosön. Under säsongen har:
– närmare tjugo tränarutbildningar i Badminton 1a-c
genomförts, samt
– en utbildning för tio kursinstruktörer i Block 1 med
Maria Nilsson och Eric Fransson som kursledare.
– Sju fortbildningsdagar för tränare kopplade till U/Jlandslag, RIG och NIU har genomförts under Anne
Forsells ledning med utbildare från bl a RF Elitstöd,
samt
– kurser i ledarutveckling och kommunikation.
Vi har under våren inlett samarbete med Badminton
Europe genom deltagande i BWFs instruktörsutbildningar.
– Efter en Shuttle Time-utbildning i Wien och en
Coach Level 1-utbildning i Tallinn har Badminton
Sweden nu tre BWF-certifierade instruktörer.
– Under säsongen har 7 nya förbundsdomare utbildats, samt flera distrikts- och klubbdomare.
– Även kurser i Tävlingsledarutbildning/Tournament
Planner har hållits.
I april genomfördes en enkätundersökning ställd till
tränare och ledare, för att samla in synpunkter och
erfarenheter på våra utbildningar. Hela 225 svar inkom
med många synpunkter på styrkor och svagheter som
upplevts i såväl de äldre som de nya utbildningarna.
Vidare inkom förslag på hur konvertering från tidigare
till nyare utbildningssystem kan utformas. Det som
tydligast kunde utläsas ur svaren var att kursinstruktörernas insatser får högt betyg, allt från de äldre Steg
1-4, U1-3 till nyare Badminton 1a-c, medan utbildningsmaterialet genomgående erhöll låga betyg.
Utbildningsgruppen beslutade i juni att förändringar
kommer att göras inom den tidigare utbildningsstrukturen, där BWF:s Coach Level 1 och 2 kommer
att ingå i Block 1 respektive Block 2. BWF:s gedigna
utbildningsmaterial kommer att översättas till svenska. En expertgrupp kommer att utreda vilka moment
i Badminton 1a-c som bör behållas och på vilket sätt
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det innehållet kan komplettera Coach Level 1, samt
hur eventuella kompletteringar för tränare med äldre
utbildningar ska utformas för att deras kompetens ska
konverteras till det nya utbildningsprogrammet.
   
Samarbetet med områdena föreningsutveckling,
landslagsorganisation och tekniska funktionärer har
fördjupats och vi siktar mot vidare samverkan i utbildningsfrågor där vi har många gemensamma beröringspunkter.  
  
Med syfte att uppnå Badminton Swedens mål att bli
dubbelt så stora, dubbelt så bra på utbildningssidan,
har vi inför kommande säsong samlat alla aktiviteter i
ett utbildningsprojekt.
Utbildningsgruppen ser fram emot en spännande
säsong 2016/2017 med ett större inslag av internationella utbildningar för tränare, från nybörjarnivå till
mer avancerade nivåer, samt införandet av ett efterlängtat utbildningsmaterial på svenska.

2.5 Externa

intäkter

Förbundet har sedan tidigare ett långsiktigt samarbete med de tre aktörerna Carlton/Diadora, FZ Forza
och Yonex. Samtliga dessa avtal löper vidare och de
kommer att vara samarbetspartners till förbundet
även kommande säsong. Vi gläds över att dessa tre
attraherats av våra produkter och att vi tillsammans
vårdar samarbetet.
Utöver dessa avtal har förbundet ett treårigt samarbetsavtal med RacketSpecialisten som är ett nätbaserat företag i sportbranschen. Biluthyrningsföretaget
Mabi tillhör även de våra samarbetspartners, vilket
framförallt våra medlemsföreningar har stor nytta av.
Under säsongen har Eurocenter i Uppsala aktivt bearbetat sponsormarknaden i Uppsala. Flera avtal har
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 kommer att gynna
våra spelare på Eurocenter.  

2.6 Projekt
2.6.1 Badmintonfonden

Svenska Badmintonförbundet (SBF) startade uppbyggnaden av badmintonfonden under 75-års Jubileumsåret 2011. Fonden byggs upp av bidrag från
medlemmar, föreningar, distrikt och förbund. Badmintonfonden hade ett ursprungligt belopp om ca
110,000 kronor. Under det gångna året, i samband
med förbundets 80 årsjubileum erhöll förbundet en
ytterligare donation från tidigare generalsekreteraren
Jan Åhrberg. Donationen var på hela 500,000 kronor.
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Ur den tidigare fonden skulle det årligen utdelas stipendium vars antal och storlek var rörligt beroende
på fondens avkastning. När Jan Åhrberg nu gjorde sin
donation önskade han att medlen precis som badmintonfonden tidigare skulle gå till ledarutveckling
i Svensk Badminton. Jan vill dock inte att stipendium
skulle utdelas årligen utan att intresserade ledare
skulle kunna söka medel ur fonden för lämpliga ändamål/utbildningar.
Förbundsstyrelsen beslöt att den nya donationen
slås ihop med tidigare medel och tillsammans utgör
grunden i Jan Åhrbergs ledarstipendie. Medel överstigande den insatta donationen om 500,000 kommer
årligen kunna utdelas till sökande. God man för fondens förvaltning är tidigare styrelseledamoten Gustav
Lindström och ansvarig för beviljande av ansökningar
är en grupp ledd av P-G Fahlström.
          

2.6.2 Swedish Master 2016

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.
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 och 19 utländska linjedomare deltog i tävlingen. Utöver dessa tillkom ett antal svenska domare, ett stort antal svenska
linjedomare och andra viktiga funktionärer med olika
uppdrag som exempelvis att serva och informera alla
besökare på plats.
Mediamässigt visades tävlingen via 2 kanaler hos Badminton Europe. Detta kompletterades av tävlingens
egen Youtube-kanal vilket gjorde att det var möjligt
att i efterhand se tävlingens matcher.
Marknadsföringen av tävlingen skedde bland annat
genom riktad annonsering i Uppsala. Dessutom synliggjordes tävlingen via Badminton Swedens hemsida
samt att ett antal föreningar runt om i landet också
synliggjorde tävlingen via sina hemsidor.
Tävlingen uppmärksammades i Uppsala Nya Tidning  
samt av flera rikstäckande tidningar som DN, Aftonbladet, Expressen, Sydsvenskan och Svenska Dagbladet.
De bästa svenska insatserna stod Henri Hurskainen
och Mattias Borg för. Henri nådde semifinal i herrsingel och Mattias Borg tog sig ända fram till final i
samma kategori.
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2.6.3 Parabadminton

Under året har förbundet börjat arbeta för att utöka
antalet utövare med funktionsnedsättning och få fler
föreningar att ha spelare med funktionsnedsättningar.
Förbundet fick RF stimulansstöd för att utveckla och
integrera verksamheten inom förbundet. Under våren
2016 har 2 telefonmöten skett för att starta upp parabadminton som verksamhetsområde och identifiera
arbetsområden som vi behöver göra insatser på för
fortsatt utveckling.
BEC arrangerade i december 2015 den första tränarutbildningen för tränare som arbetar med, eller vill
arbeta med spelare med funktionsnedsättning. Sverige deltog med 3 personer; Felix Carlsten och Simon
Fagerlund från Fyrisfjädern, samt Håkan Nilsson från
Påvelund. Vi har även anmält en person till BWF:s utbildning för klassificerare de personer som skall göra
en medicinsk bedömning av funktionsnedsättningen
för att placera spelarna i rätt kategori.
På elitsidan har vi fortfarande bara 1 spelare, Rickard
Nilsson.
I september 2015 deltog Rickard i VM i England där
han lottades mot första seedade fransmannen Lucas
Mazur samt tysken Jan-Niklas Pott Det blev en klar
förlust mot fransmannen, men mot den tyske spelaren
var det nära en vinst. Efter en stenhård match som
gick till skiljesett fick Rickard se sig besegrad. Rickard fick en sträckning i ryggen och blev tvungen att
lämna wo i dubbeln.
I juni 2016 spelades Carlton Irish Para-Badminton International där Rickard slog EM tvåan som han förlorade mot sist och tog sig fram till 8 – delsfinal mot en
rysk spelare. I dubbel gick Rickard upp en klass och
spelade med Owen Casey från Irland och där vann de
mot ett rutinerat tyskt par och gick fram till kvartsfinal där de förlorade mot ett seedat par från Asien.
Rickard avancerade efter Irland till plats 15 på världsrankingen.

• Intern samverkan – Arbeta med goda exempel –
Kommunikation.
• Regionsläger -Ansökan senast 28/2 2016, dvs. ansökningstillfälle 1.
I stödet till de många klubbar som sökt och fått beviljat Idrottslyftsmedel har även mycket uppmuntrats
till erfarenhetsutbyte mellan klubbar och med SISUdistrikten möjlighet till stöd.
Vi har också under detta ansökningsår delat upp i två
nivåer; en som är utan maxbelopp och en nivå som avser ett tillskottsmedel på max 10 000 kronor.
Under våren har även planeringsarbete gjorts för
kommande period, 2017-2019 Idrottslyftet. Detta
arbete behöver vara färdigt i början på hösten 2016.

2.6.5 Veteran-VM 2015

Sammanfattning Veteran-VM blev på många sätt en
succé. Nytt deltagarrekord på 1302 deltagare vilket
var en ökning med över 40 % sett till det tidigare
rekordet. Antal deltagande länder ökade också från
40 till 48 vilket var väldigt roligt. Sportsligt tog Sveriges trupp två silver och tre brons, vilket var väldigt
bra med tanke på att startfältet var det bästa någonsin.
Kanske genomförde vi också det bästa veteran-VM
någonsin sett till tävlingsgenomförande, invigning
och prisceremoni. Förhoppningen är att många både
i Sverige och i världen inspirerades till att träna och
tävla badminton hela livet.
En del saker kan givetvis göras bättre nästa gång Sverige får arrangera ett stort badmintonevenemang. Likt
många andra arrangemang var vi för få involverade.
Det var svårt att hitta tillräckligt många ansvariga till
de olika ansvarsområdena.Vi lyckades hålla budgeten
för evenemanget vilket är ovanligt och svårt i idrottsevenemang. Helsingborgs stad och Helsingborg Badminton och deras medarbetare var ett stort stöd och
en viktig faktor av att evenemanget genomfördes på
ett lyckat sätt.

2.6.4 Idrottslyftet

Förbundet har organiserat och administrerat Idrottslyftsprocessen för 2016 som har samverkat med vår
verksamhetsidé och verksamhetsinriktning och under denna period fokuserat på följande fem verksamhetsdelar:
 adminton Sweden har fokuserat på följande fem verksamB
hetsdelar:
• Värdegrund utifrån Idrotten Vill.
• Rekrytering – skolsamverkan – Nya föreningar – nya
medlemmar.
• Organisationsutveckling – utbildning av ledare
inom olika områden – samverkan mellan föreningar
och distrikt.

2.7 Föreningsutvecklarna
Det regionala föreningsutvecklingsprojektet pågick
som planerat under sommaren och hösten 2015 utifrån årsmötets beslut.
Under hösten har vi arrangerat 4 stycken regionsläger
med Umeå, Spårvägen, Askim och Halmstad som
lokala arrangörer. Dessa genomförde lägren på ett
oerhört lyckat sätt. Återinförandet av regionsläger
blev en stor succé med ca 225 ungdomar som var
födda mellan 1999 – 2004 och som representerade ett
100-tal olika föreningar i badmintonsverige. Utöver
spelarna deltog ett 30-tal ledare och tränare. Aldrig

ÅRSREDOVISNING • SVENSKA BADMINTONFÖRBUNDET • 2015 – 2016

17

tidigare har Badminton Sweden kunnat samla så här
många spelare/ledare och med den geografiska spridningen i sin egen regi! Utvärderingarna från spelarna
visade även att samtliga regionsläger var uppskattade
och spelarna i de olika regionerna var rörande överens
om att de ville att regionslägren skall finnas kvar.
Föreningsutvecklingsprojektet har under hösten fortsatt med att stödja och skapa diverse utbildningar.
Dessa utbildningar har varit direkt kopplade till
föreningar, via distrikt, eller i samverkan med sisudistrikten beroende på inriktning av utbildning. Föreningsutvecklarna har även kontinuerligt gjort besök
hos föreningar och distrikt och dessa har i första hand
stöttat och utbildat i lokstödsredovisning, medlemsredovisning via idrott online, samt registrering av
utbildningstimmar via sitt sisudistrikt. Detta innebär
att vi bland annat ökat antal utbildningstimmar med
nästa 100 % sedan starten av det regionala föreningsutvecklingsprojektet! Detta är positivt för badminton
Sweden och vårt SF-stöd, men framförallt för den
lokala föreningen. Ett aktivt samarbete med sisukonsulent och med registrering av utbildningstimmar
genererar resurser till utbildning från Sisu. Detta möjliggör att föreningar kan finansiera externa utbildningar
för sina ledare inom alla områden i föreningen.
Vid föreningsbesöken har vi också stöttat organisationsutveckling, samt kommit med idéer och varit
bollplank i diverse dagliga förenings och distriktsfrågor!
Förbundsmötet 2015 beslutade att det regionala föreningsutvecklingsprojektet skulle avslutas den 31
december 2015. De regionala föreningsutvecklarna
har under senhösten 2015 jobbat med olika utvärderingar, samt detaljerad kartläggning av föreningar
och distrikt som kan ligga till grund för Badminton
Swedens framtida permanenta föreningsutvecklingsarbete.
De som arbetat som regionala föreningsutvecklare
under perioden 1/7-31/12 är:
– Håkan Melker region Nord,
– Ulf Svensson region Öst,
– Claes Johansson region Väst,
– Maria Nilsson Region Syd samt
– Erik Fransson Region Öst.
De regionala föreningsutvecklarna har beviljat idrottslyftsmedel till bland annat 4 regionsläger, subventionerat utbildningar på distrikt och föreningsnivå, ett
antal samverkansprojekt såsom samträning, distriktsläger mm.
Från och med 1 januari 2016 har Badminton Sweden
anställt en föreningsutvecklare och från första februari
är denna tjänst på heltid.
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Huvuduppgifterna för föreningsutvecklingsprojektet
under perioden 1/1-30/6 2016 har varit följande:
– Kartläggning och utvärdering av allt arbete som
gjorts i det regionala föreningsutvecklingsarbetet
2013-2015. Detta har gjorts genom insamling av all
dokumentation, möten och individuella samtal med
regionala föreningsutvecklare, lyssnat av i föreningar och distrikt mm.
– Administration, hantering, kontakt och uppföljning
av föreningar gällande idrottslyftsansökningar 2016.
– Arbete med skapande av handlingsplanför idrottslyft för Badminton Sweden 2017-2019 på uppdrag
från RF. Detta gäller samtliga SF inför perioden
2017-2019
– Rekrytera fyra arrangörer av regionsläger, samt
planering och organisation av dessa
– Samverkan/bollplank till utbildningsansvarig Åsa
Strindlund i utbildningsfrågor utifrån de erfarenheter och synpunkter som kommit fram i det regionala föreningsutvecklingsprojektet
– Påbörjat arbetet med skapande av en långsiktig
handlingsplan/program för föreningsutveckling
utifrån våra föreningars och distrikts behov och
önskemål
– Arbete med verksamhetsplaner och verksamhetsinriktning för föreningsutveckling
– Daglig kontakt gentemot distrikt och föreningar gällande olika klubbärenden, frågor och synpunkter
– Ett fåtal föreningsbesök i mån av tid i väst, syd samt
Stockholm/Uppsala.
Första halvåret 2016 i föreningsutvecklingsprojektet
har bestått av utvärdering, kartläggning, planering,
hålla igång uppstartade aktiviteter, uppstart och arbete med idrottlyftsansökningar. Detta arbete kommer
att ligga till grund för höstens föreningsutvecklingsarbete.

2.8 Utvecklingsarbetet
mot dubbelt så stora
dubbelt så bra
Under senaste åren har förbundet arbetat med att
skapa förutsättningar för en större satsning mot
vårt mål Dubbelt så stora – dubbelt så bra. I januari 2016
anställdes därför en utvecklingschef på förbundet för
att ytterligare få fart och leda arbetet mot detta mål.
Utvecklingschefens inledande huvuduppgift var att
utifrån vår verksamhetsinriktning göra prioriteringar
som tillsammans med hela badmintonsverige ligger
till grund för att uppnå vårt mål. Utvecklingschefen
har under våren därför samlat in en mängd kunskap
som hela landet bidragit med för att kunna skapa en
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strategi för hur vi tillsammans, förbund, distrikt och
klubbar runt om i landet kan arbeta mer konkret och
målinriktat. Detta arbete har resulterat i en handlingsplan för kommande två år.
Utvecklingen av idrottsrörelsen generellt är i ett
intressant läge där vi både kan få med oss mycket i
vår egen utveckling och där Badminton Sweden har
mycket att tillföra idrottsrörelsen totalt. Mycket i
idrottsrörelsen och dess värderingar har vi redan i
Badminton Sweden exempelvis inställningen att utveckla eliten genom bredden och att dessa har starka
beroenden till varandra.

Badminton Sweden har sina prioriterade utvecklingsområden definierade i verksamhetsinriktning. För att
kunna mäta och planera och utvärdera utvecklingen
har ett antal huvudmål och delmål definierats. Dessa
kommer följas upp kontinuerligt utifrån ett nollvärde
på distrikts- och nationell nivå. De strategier som kommer att fortsätta utvecklas i våra olika organisationsdelar, och aktiviteter som genomförs, kommer att kvalitetssäkras mot dessa mål. Under huvudmålen finns
även ett antal delmål för att göra det mer konkret.

Huvudmål för Dubbelt så stora, Dubbelt så bra:
Tävlingsstarter

Medlemmar

Licenser

Utbildning tränare/
ledare (varav kvinnor)

Internationellt resultatmål (medaljer)

Medial bevakning
Facebook, hemsida,
artiklar, tv

Antal sponsorsamarbeten/ Externa intäkter

Delmål för Badminton Swedens huvudmål:
Föreningar

Serielag

LOK-tillfällen

Kvalitetsuppföljning av
badmintontränare
och ledare

Kvalitetsuppföljning tekniska
funktionärer

Utbildning
timmar badmintontränare/-instruktörer (varav kvinnor)

Utbildning tekniska Utbildningar
funktionärer (varav organisationskvinnor)
utvecklare – ledarskap, värdegrund,
styrel¬searbete,
valberedning mm.

Icke sanktionerade
tävlingar

Sanktionerade
tävlingar

Fler skolor med
badminton på
schemat

Antal internationella starter U13
– U19

Hur många spelare/
par topp 50 världsranking per år

Antal spelare/par
rankade Topp 25 på
världsrankingen,
antal

Antal VM-starter/
kategori

Resultat internationella starter

Topp 8 placeringar
EM-lag senior/
junior

Antal EM-medaljer
individuellt senior/
junior
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Kvalitetsuppföljning
instruktörer
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3. RESULTATRÄKNING
Svenska Badmintonförbundet
81 76 01 - 1495
Not
2015-07-01
2014-07-01
		2016-06-30
2015-06-30
1		
Intäkter			
			
Verksamhetsintäkter
2
14 817 488
13 489 945
Övriga intäkter
3
0
22 750
SUMMA INTÄKTER		14 817 488
13 512 695
			
			
Kostnader			
Övriga externa kostnader
4
-9 217 950
-7 785 394
Personalkostnader
5
-5 622 963
-5 338 778
Avskrivningar
6
0
0
			
Verksamhetsresultat		-23 425
388 523
			
Resultat från finansiella investeringar			
			
Ränteintäkter		 0
702
			
Resultat efter finansiella poster		
-23 425
389 225
			
ÅRETS RESULTAT
-23 425
389 225

4. BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Not
2016-06-30
2015-06-30
			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar
6		
0
Inventarier 			
			
Finansiella anläggningstillgångar
7
576 000
76 000
Långfristigt värdepappersinnehav			
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
576 000
76 000
			
Kortfristiga fordringar 			
Kundfordringar 		
792 158
570 082
Övriga fordringar 		
43 040
59 426
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
625 730
735 148
Summa fordringar		
1 460 928
1 364 656
			
Kortfristiga placeringar			
0
Kassa och bank		
2 536 360
2 133 851
			
Summa omsättningstillgångar		
3 997 288
3 498 507
SUMMA TILLGÅNGAR		
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4 573 288

3 574 507
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EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
Eget kapital			
Balanserat resultat		
1 088 571
699 345
Årets resultat 		
-23 425
389 225
SUMMA EGET KAPITAL		
1 065 146
1 088 570
			
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		522 158
437 988
Övriga skulder		
495 887
388 211
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
1 867 596
1 659 738
SUMMA SKULDER		
3 508 142
2 485 937
			
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
4 573 288
3 574 507
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 årsredovisningslagenoch 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 individuellprövning.
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
Datorer
Programvaror

5 år
3 år
3 år
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Not 2 Verksamhetsintäkter

2015-07-01
2014-07-01
2016-06-30
2015-06-30
Verksamhetsintäkter fördelar sig enligt följande:				
Försäljning, godkännandemärkning, externa intäkter,
central verksamhet
1 122 403
1 269 185
Föreningsavgifter
268 500
266 500
Licensavgifter
752 040
684 771
Startavgifter serien
434 200
419 700
Sanktionsavgifter tävlingar
1 450 975
1 493 359
Övriga avgifter (wo serien, föreningsbyte, ej inlämn statistik)
49 450
46 825
Nationella tävlingsintäkter
11 529
199 960
Elitverksamhetsintäkter inkl NBC
2 040 876
1 504 396
Badmintongymnasieintäkter
1 101 893
1 140 957
Utbildningsverksamhetsintäkter
143 400
248 093
Swedish International
133 100
160 796
Veteran-VM 2015
2 104 279
632 900
Bidrag				
		
* Statsmedel
4 410 500
4 293 000
* SOK-medel
861 839
1 129 503
SUMMA
14 884 984
13 489 945
Not 3 Övriga intäkter

2015-07-01
2016-06-30

Övriga intäkter enligt följande:		
Intäkter från veteranverksamhet.
0

2014-07-01		
2015-06-30		
22 750		

Not 4 Övriga externa kostnader

2015-07-01
2014-07-01		
2016-06-30
2015-06-30		
Övriga externa kostnader fördelar sig enligt följande:				
Administrationskostnader
-1 891 639
-2 046 239
Elitverksamhetskostnader inkl NBC
-3 818 801
-3 323 178
Badmintongymnasiekostnader
-194 573
-218 623
Nationell Tävlingskostnader
-781 100
-812 282
Utbildningsverksamhetskostnader
-495 501
-478 632
Informationskostnader
-264 981
-361 111
Swedish Masters
-186 411
-182 866
Veteran-VM 2015
-1 652 440
-305 283
Övriga kostnader
0
-57 180
SUMMA
-9 285 446
-7 785 394

Not 5 Medeltalet anställda, löner, andra ersättningar
2015-07-01
2014-07-01
och sociala kostnader
2016-06-30
2015-06-30		
				
Medeltalet anställda med fördelning på kvinnor				
och män har uppgått till:				
kvinnor
2
3		
män
5
5
Totalt
7
9
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2015-07-01
2016-06-30

2014-07-01
2015-06-30

Totala löner och ersättningar
4 033 882
4 054 145
Sociala avgifter enligt lag och avtal (varav pensions1 007 351
1 284 633
kostnader kr 197 267:- ( kr 184 664:-)				
*) Styrelsearvode har ej betalts ut. Faktiska reskostnader har ersatts.				
			
Not 6 Inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Försäljningar och utrangeringar

2016-06-30
142 766
0
0
142 766

2015-06-30
142 766
44 528
-97 477
89 817

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden				
Ingående avskrivningar enl plan
-142 766
-142 766
Försäljningar och utrangeringar
0
97 477
Årets avskrivning
0
-44 528
-142 766
-89 817
Utgående ackumulerade avskrivningar enl plan
0
0		
				
Not 7 Långfristigt värdepappersinnehav			
Långfristigt värdepappersinnehav avser andelar i Pool 2 Tusen samt fonderade medel från donationen
till Jan Åhrbergs stipendie.
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Normy Stockholm AB, 2016 (2631)
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