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Motion nr 2. Förslag att ersätta VoIB med Verksamhetsområde Elitbadminton, VoEB
Göteborgs badmintonförbund anser att Sverige inte har en organisation som kommer att leda
till en ökning av elitnivån i svensk badminton.
GBF föreslår att det skall finnas en samlad ledning av all elitbadminton. Idag finns flera
elitverksamheter som drivs i olika grupperingar. Vi behöver övergripande inriktningsmål,
konkreta mätbara verksamhetsmål, samt strategier för hur dessa mål skall nås. Allt detta
saknas idag och har ersatts med att vi skall bli dubbelt så många och dubbelt så bra. Vad
denna devis innebär när det gäller delen ”dubbelt så bra” är oklart. Och för att bli dubbelt så
många måste badmintonaktiviteter spridas i alla distrikt och föreningar. Detta kan ej ske
centralt eller på ett begränsat antal platser.
GBF föreslår därför följande förändringar som alla syftar till att stärka elitnivån:
 Elitserien skall drivas av Svenska Badmintonförbundets styrelse och självklart ingå i
elitverksamheten. Den är förbundets viktigaste ”produkt” och bör nå en nivå där de
starkaste regionerna har ett eller flera representationslag. Detta är inte fallet idag.
Serien är mycket ojämn och speglar inte landets badmintonverksamhet. Föreningar
som trots att de är tillräckligt starka och skulle kunna spela i elitserien, avstår istället
från att spela i elitserien bl.a. av ekonomiska skäl. Ett annat av skälen till att lag inte
kan fortsätta i elitserien ligger också i att de förlorar spelare då dessa inte uppmuntras
att fortsätta att representera sin ursprungsförening därför att de bedriver träning i ett
träningscentrum på annan ort.
 SM-tävlingarna bör vara obligatoriska att delta i. Om spelare är skadade och har giltigt
förfall skall man inte spela men i så fall inte heller spela i andra tävlingar utomlands
vid samma tillfälle eller i nära anslutning.
 SGP-tävlingar skall utnyttjas till att skärpa den nationella konkurrensen där spelare
skall delta för att få och ge bästa möjliga sparring.
 Div 1 sammandragen skall följas upp när det gäller resultat och genomförande
eftersom de är grunden för uppflyttning av lag till elitserieverksamheten.
 Slutligen den viktigaste reformen gäller träningscentrum. I ett litet land bör de bästa
spelarna från t.ex. U19 nivån och uppåt samlas i ett nationellt träningscenter för att där
skapa en optimal träningsnivå och sparringsituation. Men parallellt med ett nationellt
träningscenter måste det finnas regionala utvecklingscentra där de yngre finner det
stöd och den trygghet som krävs för att de skall kunna utvecklas i en kontrollerad
miljö. Danmark har som en jämförelse lokala centra i Odense och Aarhus där spelare
kan utvecklas och sedan flytta över till det centrala centret i Köpenhamn.
Ett led i denna diskussion är bland annat att ingen forskning har gett belägg för att
mästare i 15-årsåldern också blir mästare internationellt i seniorklasserna annat än i
undantagsfall.



Idrottsgymnasierna, RIG och NIU är en viktig del i utvecklingen av svenska yngre
spelare samtidigt som eleverna ges en ändamålsenlig utbildning vilket är viktigt både
för individens fortsatta utveckling som spelare, att kunna förstå badmintonspelets idé
och krav att kunna tänka badminton, samt som förberedelse för vidare postgymnasiala
studier. Särskilt studieförberedande kunskaper behövs för individens fortsatta
personliga utveckling. Därför skall elitsatsningen i tidiga åldrar ha en nära kontakt
med den studiesociala situationen där också medicinska problem i samband med
belastningsskador kan tas omhand.
Ytterligare en faktor att ta med i gymnasieverksamheten att vi måste snabbt få fram
kvalificerade tränarkrafter och inte enbart på elementär nivå vilket lätt blir fallet när
man gör utbildningsprogram från scratch. Vi kan utnyttja danskarnas
utbildningsprogram och bygga snabbt. Ett mål att sträva mot vore att alla div 1
föreningar skall ha tillgång till NIU i en rimlig närhet till lagets geografiska hemvist.

Förslag till beslut:
Göteborgs badmintonförbund föreslår att Svenska Badmintonförbundets årsmöte 2016 fattar
beslut om att ersätta Verksamhetsområde Internationell Badminton med Verksamhetsområde
Elitbadminton, VoEB, med start från och med 2017-01-01.
VoEB skall omfatta verksamheterna Elitbadmintoncentra, centrala och decentraliserade
utvecklingscentra, Elitserien, alla SM-tävlingar, SGP-tävlingar samt på sikt Div 1 nivån från
vilken uppflyttning till högsta serien äger rum, samt idrottsgymnasier (RIG, NIU)
Utvecklingsprojekt som avser att stärka elitnivån bör ha en nära koppling till VoEB.
Spelare som tränar i centra eller idrottsgymnasier bör fortsatt kunna representera sina
ursprungliga föreningar för att man därigenom skall sprida elittävlandet i landet.
VoEB skall ha en styrgrupp som rapporterar till styrelsen i Svenska Badmintonförbundet.
Styrgruppens ledamöter skall ha hög badmintonkompetens, stark koppling till internationellt
utvecklings- och elittänkande och vara fristående från lokala föreningar och ledare.
Förslag till formell beslutsgång när det gäller val av ordförande och ledamöter i VoEB:
-

Ordförande
väljs av förbundsmötet
får inte inneha ledande befattning i sin egen klubb (klubbdirektör, lagledare för
elitserielaget eller annan jävsposition)
får inte inneha ordföranderoll, tävlingsledarroll i distriktsstyrelse

-

Övriga ledamöter
nomineras av ordförande VoEB och fastställs av styrelsen
får inte inneha ledande befattning i sin egen klubb (klubbdirektör, lagledare för
elitserielaget eller annan jävsposition)
får inte inneha ordföranderoll, tävlingsledarroll i distriktsstyrelse

-

Förbundskapten
ansvarar för att rapportera till VoEB hur planeringen ser ut för
landets elitspelare på alla nivåer samt göra kvalificerad resultatuppföljning
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