HÄLSINGLANDS BADMINTONFÖRBUND
Propositioner, till Hälsinglands Badmintonförbunds årsmöte 2016-09-14

Nr 1/16
Förslag till reviderade bestämmelser avseende DM i Hälsingland [Vs 2-3]
Bakgrund
Samtliga ungdomsklasser spelar poolspel för att ge fler matcher per spelare.
Antal matcher i DM har minskat under de senaste åren på grund av färre anmälningar
och ett sätt att förändra detta är att låta samtliga spelare i ungdomsklasserna spela poolspel
i stället för cup.
Det har framförts önskemål om att finalspelet under DM ska omfatta alla klasser.
Under de senaste åren har arrangörerna lagt tidsschema så att flera ungdomsklasser spelat
klart tidigt på dagen. Bättre då att börja senare och samla finalspelet, vilket också ger ett
bättre flow i tidsschemat mot slutet av tävlingarna.

Förslag
Att från och med säsongen 2016/17, d.v.s. DM i november 2016, medge poolspel i samtliga
ungdomsklasser vid DM i Hälsingland.
Att i regelverket ställa större krav på arrangören vad beträffar tidssättning av DM-tävlingarna.
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HÄLSINGLANDS BADMINTONFÖRBUND
Propositioner, till Hälsinglands Badmintonförbunds årsmöte 2016-09-14

Nr 2/16
Förslag till tillägg i bestämmelser avseende Ungdomsserien i Hälsingland
Bakgrund
Det har framförts synpunkter på att det varit alldeles för kort tid, ibland ingen alls, mellan
att anmälan till ungdomsserien gått ut och att tävlingen lottats. Det har därmed inte funnits
någon tid för klubbarna att kontrollera/följa upp sina anmälningar.
Vi stipulerar därför nu en ledtid mellan sista anmälningsdagen och att tävlingen lottas.
På grund av det minskade deltagarantalet framför allt under de senaste två åren och inte
minst ett minskande deltagarantal i de högsta klasserna A och B, så vill vi i varje fall som
en test under kommande säsong slå samman A- och B-klassen till en gemensam klass.
Ungdomsserien kommer därför säsongen 2016/17 att omfatta 5 olika klasser.
Seedning skall enligt riktlinjer från RF inte göras i de (allra) yngsta ungdomsklasserna.
Vi anser dock att D-klassens spelare är på en nivå och i en ålder där seedning medger
en rättvisare tävling och vår avsikt är därför att slopa seedningen i D-klassen.
Det har funnits en tröghet i uppflyttningen av spelare, framför allt från de lägre klasserna
C, D och E. I våra bestämmelser har vi haft att uppflyttning är ett krav ner till D-klass men
vi vill nu ändra gränsen ner till E-klass och införa krav på uppflyttning även där.
Detta för att få ett bättre flöde upp till de högre klasserna.
För att ge DTL bättre möjlighet till kontroll och snabb uppföljning ställer vi lite högre krav
på arrangören att maila tävlingsfilen till distriktets DTL

Förslag
Att ledtid mellan sista anmälningsdag och att tävlingen lottas skall vara minst 3 dagar,
så att kontroll av gjorda anmälningar medges.
Att slå samman A- och B-klassen till en gemensam klass benämnd A-B.
Att seedning ska göras i D-klassen precis som i A-B och C-klassenE respektive F-klassen ska fortfarande lottas/spelas utan seedning.
Att slopa regeln att E-klassen inte behöver flytta upp. Även finalisterna i E-klassen ska
därmed flytta upp ett steg till kommande tävling.
Att tydliggöra kraven på arrangören att skicka tävlingsfilen till DTL.
Dels innan tävlingen och dels så snart tävlingen är färdigspelad.
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