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Förslag att alla delar i svenska badmintonförbundets elitsatsning hålls samman i samma
centrala organisation
Göteborgs badmintonförbund har för två år sedan motionerat om en förnyad organisation för
elitsatsningen inom svensk badminton. Detta förslag har till flera delar kommit till
genomförande, men fortfarande ligger vissa områden utanför eller styrs till dels av
särintressen, vilket inte är gynnsamt för att SBF skall utvecklas nationellt och internationellt.
Nedan följer ett antal exempel på problem som bör åtgärdas och verksamheter som bör
utvecklas:
1. Elitserien/Ligan styrs av intressenter i olika föreningar, vilket leder till att vi inte ser
en långsiktig strategisk satsning på vad elitserien/Ligan skall leda till och hur den skall
utformas. Sena avhopp av lag från serierna under skapar oreda och tveksamhet bland
deltagande föreningar. Speldagar ändras med kort varsel och flera lag avstår pga.
kostnader för främst resor till kvällsmöten på vardagar.
2. Elitserien/Ligan bör också ha en genomtänkt koppling till div 1 serierna eftersom det
är från dessa elitserien fylls på med lag och spelare underifrån. Div 1 serierna bör som
varande vår näst högsta serie ha ett stramare och mer engagerat och bättre kvalitativt
genomförande rent organisatoriskt och ordnas så att det skapas ett större intresse
internt och publikt.
3. SGP-tävlingar skall ha ett deltagande som bestäms av landslagsledningen, annars
kommer inte arrangörerna att få någon glädje av att ordna dessa tävlingar vilka är
avsedda att vara elitmöten. SGP-tävlingarna ska fungera som en brygga och möte för
våra få internationella spelare och den nationella eliten.
4. Nationella träningscentret i Uppsala fungerar inte i dagsläget. Få av våra elitsatsande
spelare söker sig till centret och det finns olika anledningar till det. De spelare som
söker sig andra utvecklingsmöjligheter anser att träningsmiljön på centret inte räcker
till för en satsning mot internationell elitnivå. Det bör göras en analys av vad detta kan
bero på eftersom satsningen på elitcentret för närvarande knappast gynnar svensk
elitsatsning. Kanske bör man pröva alternativa former för att skapa kvalitativa och
lockande träningsformer.
5. Alla RIG och NIU bör ha en koppling till elitsatsningen och till ett modernt och
kunskapsbaserat träningsupplägg. Planering av träning och tävling i samarbete mellan
klubbar och skolor är viktig för att de spelande skall undvika belastningsskador. Under
hösten kommer en studie av belastningsskador att påbörjas vilket är positivt.

Förslag till åtgärder:
En eller flera arbetsgrupper tillsätts av SBF:s styrelse med uppgift att analysera de problem vi
har lyft fram samt ge förslag på hur vi bättre kan organisera vårt arbete i en sammanhållen
elitorganisation.
Det är väldigt angeläget att starta ett utvecklingsarbete med syftet att göra Ligan attraktiv
internt och externt.
Högsta prioritet bland de problem som beskrivits och som behöver åtgärdas är att
elitserien/Ligan skall framstå som vår främsta produkt och vara ett led i att utveckla vår
elitnivå. Detta bör kunna genomföras även om elitserielagen samtidigt använder många
spelare med utländsk bakgrund.
Prioritet 2
När det gäller gymnasier, idrottsuniversitet och träningscentra bör den framtida
organisationen ta fasta på att skapa bra träningsmiljöer som attraherar spelare nationellt.
Träning över föreningsgränser ska kunna genomföras utan att värvningsambitioner förstör
samarbetet. Tankar kring vad detta innebär för organisationen av svensk badminton framkom
bland annat i P-G Fahlströms seminarium vid förra årsmötet. Vi avser att upprepa detta
seminarium i Göteborg under hösten samt involvera Mikael Andersen som undervisar på
Göteborgs universitet.
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