Arrangemang av DM – Vad gäller?

Vilket ansvar har Mellansvenska Badmintonförbundet, MBF kontra arrangerande klubb?
Före DM
MBF ansvarar för att arrangör tillfrågas och informeras om villkoren för att arrangera DM:et.
Arrangerande klubb ansvarar för att en inbjudan skrivs och skickas ut i god tid innan DM.
Vad inbjudan ska innehålla diskuteras med MBF. Anmälningsavgiften ska betalas in till MBF:s
plusgirokonto.
Klubben bokar de lokaler som behövs.
När anmälningstiden gått ut seedar och lottar klubben, ev. med stöd av MBFs tävlingsansvarige. Vid
seedning tittar man bl a på resultatet från DM som spelades året innan. Lottningen skickas ut till
klubbarna, DistriktsTävlingsLedare (DTL) samt Mera Badminton.
Klubben kontaktar MBF, som införskaffar priser, fakturan skickas till MBFs kassör för betalning.
Under DM
Arrangerande klubb genomför tävlingen med de funktionärer som är nödvändigt.
Tävlingen spelas som en endagstävling och det är viktigt att arrangerande klubb under tävlingen jobbar
hårt för att tidschemat hålls.
Klubben ansvarar för prisutdelningen.
Efter DM
Klubben sammanställer resultat och skickar det till deltagande klubbar, DTL och Mera Badminton.
Betalningsunderlag/klubb sammanställs av klubben och skickas till MBFs kassör.
MBF stämmer av betalningarna och skickar fakturor, om nödvändigt, avseende anmälningsavgiften.
Klubben ansvarar för att MBFs kassör får faktura avseende lokalkostnader och andra ev. utlägg snarast
efter tävlingen.
MBF betalar ut 3 000 kr i arvode till arrangerande klubb.
Övrigt
Självklart kan ansvarsfördelningen se annorlunda ut beroende på klubbens förutsättningar att
arrangera tävlingen. Denna dialog och överenskommelse sker med MBFs tävlingsansvarige.
Möjligheten finns också att två klubbar går ihop och arrangerar tävlingen och således delar på arvodet.

Checklista DM

Uppgift

Ansvar

Komma överens med arrangör

MBF

Boka lokal

Klubb

Skriva inbjudan

Klubb/MBF

Skicka ut inbjudan

Klubb

Ta emot anmälningar

Klubb

Seeda

Klubb med råd från MBF

Lotta och skicka lottningen till klubbarna, DTL
samt Merabadminton

Klubb

Ordna med tävlingsfunktionärer

Klubb

Köpa priser

Klubb/MBF

Genomföra tävlingen

Klubb

Sammanställa resultat och skicka detta till
klubbarna, DTL samt Merabadminton

Klubb

Sammanställa betalnings- underlag/klubb och
skicka det till MBFs kassör

Klubb

Ta emot anmälningsavgiften och ev fakturera

MBF

Se till att MBF snarast får faktura avseende
banhyran.

Klubb

Betala ut arvode till arrangerande klubb

MBF

Klart

