Styrelsen Informerar 2018-02-09.
Styrelsen för BDBF vill informera om utförda aktiviteter under
hösten 2017 och planerade aktiviteter under våren 2018.
Utförda aktiviteter:
• Genomfört två lyckade sammandrag i Rookie Cup i Färgelanda.
• Genomfört ett lyckat DM med BMS Åminton som medarrangör.
Tyvärr så var det några klubbar som mer eller mindre uteblev från
DM så hela tävlingen var klar på en dag.
• Genomfört en lyckad träningsdag för 18-25 åringar där Lars
Widengård och Viktor Weiberg stod för planering och utförande.
• Haft årsmöte samt tre styrelsemöten.
• Haft tre informella klubbmöten med deltagande från många olika
klubbar. Det var olika teman på dessa möten. Dessa möten var i
samband med Trollhättans BF:s hemmamatcher i SBL.
• Genomfört ett väldigt omtyckt ”Breddläger” i Mellerud med 32
deltagare från sju olika klubbar. Planering och lägeransvar stod Sune
Norrman och Tommy Hedlund för. På banorna var det även i år
Malena Norrman och Josefina Wadheden som på ett mycket
uppskattat sätt skötte övningarna. Rapport från lägret finns på
hemsidan.
• Tagit ut en ”bruttotrupp” till Svenska Cupen samt planerat för
träningar våren 2018. Stugorna i Uppsala bokade.

Planerade aktiviteter:
• Ytterligare två sammandrag i Rookie Cup. Ett tillfälle i mars och
ett i april. Båda gångerna i Assarebyhallen i Färgelanda.
• Ta ut det definitiva laget till Svenska Cupen i Uppsala samt
genomföra minst två träningspass för deltagarna. Ledare för
Svenska cupen är klara och det återstår bokning av bussar när vi
beslutat om hur stor truppen blir.
• Ta kontakt med Göteborgs och Västergötlands Badmintonförbund
för att försöka att få till någon form av regionsutbyte.
• Genomföra en ”planeringskonferens” med styrelsen för att
förbereda årsmötet och planera aktiviteter 2018/2019.
• Genomföra minst två styrelsemöten. Preliminärt i mars och maj.
• Eventuellt ha en träningsdag och en distriktsmatch mot Värmland i
slutet av säsongen eller i början av säsongen 2018/2019.

