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Motion om möjlighet för tjejer att spela mot killar.
Sverige är ett stort land och förutsättningarna för badminton är väldigt olika
beroende på var man bor. Det är därför viktigt att våra regler är flexibla och i första
hand underlättar för att så många som möjligt ska få spela så mycket som möjligt.
Ett problem är att tjejer som vill tävla inte alltid får möjlighet till det eftersom det inte
blir tillräckligt många som anmäler sig till olika tävlingar. Ibland löser arrangörerna
det genom att så ihop olika tjejklasser med lite blandat resultat. Ett extremfall är nu
på Gotlandsspelen där tjejerna fick spela dubbel i en gemensam klass från V35 till
V55 och B-tjejer spelade mot C-tjejer.
För att möjliggöra fler jämna och spännande matcher föreslår vi att det också ska
vara möjligt att slå samman klasser så att tjejer spelar mot killar. Vår bedömning är
att det skulle vara positivt för alla berörda, särskilt utanför storstäderna där det är
mer glest mellan tävlingar och klubbar. Givetvis ska en tjej inte få ersätta killen i
mixeddubbel där kombinationen tjej-kille har särskild betydelse.
Vi föreslår mer i detalj:

- Att Svenska Badmintonförbundet från och med säsongen 2017/2018 tillåter

tjejer att spela herrsingel och herrdubbel vid nationella tävlingar och seriespel.

- Att tjejer i klasserna U15, U17 och U19 får spela med de yngre killarna i U13,

U15 respektive U17. I U9, U11 och U13 får tjejerna spela mot jämnåriga killar.

- Att tjejer i klassningstävlingar får spela mot killar i en klass lägre. A-klasstjejer
-

spelar mot B-killar och motsvarande. Ett undantag är Elit-tjejer som också får
spela mot B-killar.
Veteran-tjejer får spela mot killar som är 15 år äldre. 40+-tjejer spelar mot 55+killar och motsvarande.
Att rankingpoäng ges enligt gällande regler och att systemet tills vidare får
skötas manuellt när det behövs.
Att förbundsstyrelsen vid behov justerar detaljerna i detta system. Styrelsen får
delegera denna uppgift.
Att detta beslut förklaras omedelbart justerat och således gäller omedelbart.
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