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Styrelsen för Svenska Badmintonförbundet avger härmed årsredovisning för
räkenskapsåret 2018/2019.

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
1.1 Verksamhetens

art

1.2 I nformation

om

och inriktning

verksamheten

Svenska Badmintonförbundet har till uppgift att
främja och administrera badmintonidrotten i Sverige
på ett sådant sätt att den står i överensstämmelse med
idrottens mål och inriktning enligt kap 1 i Sveriges
Riksidrottsförbunds stadgar, samt att företräda denna
idrott i utlandet.

Styrelsen har haft sex fysiska styrelsemöten, två
telefonmöten samt ett per capsulam fram till verksamhetsårets slut. Styrelsens arbetsutskott (AU) som
förberedande organ för förbundsstyrelsen och stöd
för förbundschefens arbete har fungerat som ett bra
arbetssätt. I AU har ordförande och vice ordförande
Elisabeth Bademo och P-O Johansson samt förbundschefen ingått.

Svenska Badmintonförbundets vision kännetecknar
verksamhetens mål:
– Badminton, kvalitetstid för alla, oavsett ålder och
ambitionsnivå, genom hela livet.
Verksamhetsidén tydliggör syftet med idrotten:
– En inspirerande och rolig fysisk aktivitet som
bidrar till ökat välmående och gemenskap.
Dessutom är badminton en jämlik sport där män/
pojkar och kvinnor/flickor spelar på samma villkor
och i samma tävlingar och seriesystem.
Verksamhetsområdena består av:
– Elit & Landslag
– Tävling & Serie
– Utbildning
– Marknad/Kommunikation
– Förening/Distrikt
Verksamhetsområdena stöds av de centrala funktionerna och har var sin styrgrupp som säkerställer
förvaltningen och utvecklingen av respektive verksamhet. Rapporteringen sker fortlöpande till förbundschef och styrelse.
Dessa verksamheter stöds av de centrala funktionerna
– Utbildning
– Marknadsföring
– Tävling
– Administration/ekonomi
– Kommunikation
– Föreningsutveckling

Styrelsen har fortsatt arbetet med att forma den nya
organisationen och ser en utveckling i positiv riktning
med väl fungerande arbete i våra olika verksamhetsområden samt kansliorganisationen. En del i styrelsearbetet är att verka och vara synlig ute i verksamheten
– det gör vi tillsammans – och därför har styrelsemöten ofta lagts i samband med större tävlingar. I
vår föränderliga värld gäller också att ständigt vara
beredd att hantera akuta och aktuella frågor.
Prioritering för styrelsen är att vi skall ha en stabil
och sund ekonomi, årets resultat har också landat
positivt jämfört med budget, vilket framgår av den
ekonomiska verksamhetsberättelsen. Men lika viktigt
är att inte slå sig till ro utan att fortsätta arbetet med
att få större resurser till verksamheten. Bland annat
finns det mycket att göra avseende de kommersiella
intäkterna. Fr o m 2020 ändrar Riksidrottsförbundet
på principerna för det ekonomiska stödet till samtliga
idrottsförbund. Om badminton blir en vinnare
eller förlorare i det nya fördelningssystemet är oklart
i skrivande stund. Det är således angeläget att ha
beredskap för minskat statligt stöd. Som en del i detta
kommer styrelsen att lägga förslag på ökade förbundsintäkter i budgeten för 2019/2020.
Personalförändringar under verksamhetsåret:
I december 2018 avslutade Martin Ridderstolpe sin
tjänst som kommunikatör och Johan Lundberg tillträdde som kommunikatör i mars 2019.
Andrew Smith tillträdde som ny förbundskapten och
huvudtränare på Eurocenter i augusti 2018. Tim Foo
började samtidigt som assisterande förbundstränare.

– Elit/landslag
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Eurocenter

Verksamheten vid Eurocenter i Uppsala är viktig för
vår elitverksamhet. Styrelsen ser hoppfullt på en fortsatt utveckling av både centret och dess spelare. Avtal
med Uppsala kommun via Fyrisfjädern sträcker sig
2018 – 2021.

1.3 Licenser

Badmintonligan

Badmintonligan, med mer spänning och större
intresse än tidigare, genomfördes i sedvanlig ordning
och avslutades med finalen mellan Halmstad och
Påvelund i Uppsala den 13 april. Finalen blev ett
fantastiskt fint arrangemang där Halmstad stod som
vinnare efter avgörande i Golden set.

och tävlingsstarter
2019-06-30

2018-06-30

2017-06-30

5485

5800

6281

35 779

34 830

36 299

145

146

Antal licenser
Antal rapporterade tävlingsstarter
Antal serielag

139

1.4 Medlemmar
Medlemmar enligt Idrott Online
2019-06-30

2018-06-30

2017-06-30

Män

25 391

24 251

23 969

Kvinnor

14 369

13 657

13 464

Totalt

39 755

37 908

37 433

KVINNOR

TOTALT

FÖRENINGAR

Per distrikt enligt Idrott Online
MÄN
17/18

18/19

17/18

18/19

17/18

18/19

17/18

18/19

1 460

1 133

735

605

2195

1 738

6

5

BohuslänDal

564

550

337

299

901

849

14

12

Dalarna

668

695

318

336

986

1 031

10

10

Gotland

335

354

173

207

508

561

7

7

Gästrikland

233

252

148

163

381

415

2

2

2 649

2 985

1 629

1 835

4 278

4 820

17

16

Halland

729

900

483

557

1 212

1 457

8

8

Hälsingland

442

450

280

261

722

711

7

6

327

288

231

189

558

477

3

3

1 540

1 400

819

739

2 359

2 139

23

24

Blekinge

Göteborg

Jämtland/Härjedalen
Mellansvenska
Norrbotten

346

345

217

218

563

563

7

7

Skåne

3 135

3 436

1 787

1 969

4 922

5 405

38

39

Småland

1 324

1 358

778

768

2 102

2 126

20

20

Stockholm

3 383

3 759

1 994

2 273

5 377

6 032

28

26

Uppland

4 171

42 77

2 001

2 068

6 172

6 345

8

9

369

401

203

214

572

615

6

6

Västerbotten

1 116

1 228

557

629

1673

1 857

4

3

Västergötland

1 119

1 225

643

713

1 762

1 938

14

13

Värmland

Västernorrland

4

309

355

324

321

665

676

6

6

24 251

25 391

13 657

14 364

37 908

39 755

228

222
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1.5 Ekonomi
Förbundet har under året haft en sedvanlig ekonomihantering där Thomas Angarth och Andy Tsai haft det
operativa ansvaret.
Ekonomistyrningen fungerar bra från förbundschefen
och med naturliga avvikelser inom ramen för verksamheten kan konstateras att slutresultatet hamnar på ett
överskott om SEK 89 763 kr.

1.6 Resultat

Styrelsen har löpande fått prognoser för årets resultat
av förbundschef Tomas Sandö Brandt. De avvikelser
som skett från budget har under året funnits bra
underlag för, och varit medvetna val, som gjorts för
att driva verksamheten framåt i enlighet med mål och
visioner.

och ställning

Svenska Badmintonförbundets ekonomiska utveckling i sammandrag.
2018-07-01
2019-06-30

2017-07-01
2018-06-30

2016-07-01
2017-06-30

2015-07-01
2016-06-30

2014-07-01
2015-06-30

11 864 647

12 301 554

13 147 711

14 891 534

13 512 695

Resultat ord. verksamhet

89 763

10 548

- 44 292

-23 425

389 225

Årets resultat

89 763

10 548

-44 292

-23 425

389 225

5 446 032

3 923 203

3 141 649

4 572 024

3 574 507

8

8

8

7

7

3 513 790

2 315 012

1 214 185

2 536 360

2 133 851

Verksamhetsintäkter

Balansomslutning
Antalet anställda
Likvida medel

1.7 Verksamhetsinriktning, 2018/2019
Lämnas i separat dokument.

1.8 Förvaltning
Styrelsens sammansättning
2018-07-01 – 2019-06-30
Ordförande

Tommy Theorin

Vice ordförande

Elisabeth Bademo

Ledamot

Cecilia Segerqvist Lunell

Ledamot

Mia Lekberg

Ledamot

Daniel Toll

Ledamot

Mikael Nilsson

Ledamot

P-O Johansson
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1.9 Personal

1.10 N ationell

Förbundschef
Tomas Sandö Brandt
Sportchef
Jonas Herrgårdh
Eurocenter/FK
Andrew Smith
Eurocenter ass. tränare Tim Foo
Utbildning
Åsa Strindlund
Föreningsutveckling
Claes Johansson
Tävling
Christer Olsson
Ekonomi & projekt
Thomas Angarth
Ekonomi
Andy Tsai
Kommunikation
Martin Ridderstolpe
(t o m 14 december 2018)
Kommunikation
Johan Lundberg
(fr o m 4 mars 2019)
Riksidrottsgymnasium
Malmö
Rickard Magnusson
Riksidrottsgymnasium
Malmö
Maria Magnusson

och internationell
representation
50%
75%
40%
50%
40%
60%
60%

50 %
50 %

• Badminton World Federation årsmöte i Nanning,
Kina, maj 2019
Förbundsordförande Tommy Theorin  
• Badminton Europe årsmöte i Kiev, Ukraina,
april 2019
Förbundsordförande Tommy Theorin samt
förbundschef Tomas Sandö Brandt
• Nordisk kongress Odense, Danmark, oktober 2018
Förbundsordförande Tommy Theorin samt
förbundschef Tomas Sandö Brandt
• SOK årsmöte Stockholm, april 2019
Förbundschef Tomas Sandö Brandt
• BEC Commission Member, Cecilia Segerqvist Lunell
Circuit Commission och Communication/
Media Commission
Möten: Köpenhamn, januari 2019

Under året har Jonathan Falck arbetat som kommunikatör på timbasis.

1.9.1 Personal, övrig

Personalen på RIG Täby, RIG Uppsala och RIG
Göteborg är anställda av respektive kommun.
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2. VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2.1 Verksamhetsområde
Tävling/Serie
2.1.1 Allmänt

Badminton Swedens nya organisation som startade 1
juli 2017 innebär att verksamhetsområdet numera heter Tävling/Serie.

2.1.2 Vad har skett?

Verksamhetsområdet består av åtta arbetsgrupper
och cirka 25 personer som arbetar med individuella
tävlingar, seriespel, ranking, arrangemang och tekniska
funktionärer.
Det totala antalet tävlingslicenser säsongen 18/19 var
5 485, vilket är en viss nedgång jämfört med föregående år. Under säsongen har det dock varit en liten
ökning av antalet tävlingsstarter. Antalet serielag
ligger på en stadig nivå strax under 150 lag.
Under 2018 fick en grupp ledd av Patrik Andersson
uppdraget av Badminton Sweden att se över regelverket för svensk badminton. Uppdraget handlade
både om att hitta en ny, mer logisk, struktur i regelverket, så väl som att genomföra en detaljgranskning
av varje regel. Det arbetet har resulterat i att Badminton Sweden från och med denna säsongen 2019/2020
har publicerat ett nytt regelverk.
Sverigerankingen fortsätter att vara ett av de mest
besökta områdena på vår hemsida. Den uppdateras
varje vecka året om, med såväl nationella som internationella tävlingsresultat som grund.
Lag-SM-finalen spelades även denna säsong i IFU
Arena Uppsala, med Fyrisfjädern som arrangör.
Finalen spelades mellan Påvelund och Halmstad, där
det senare laget stod som segrare. Fyrisfjädern
ordnade även denna gång för ett väl genomfört
arrangemang med mycket folk på läktarna.
Senior-SM arrangerades av Bergsåkers BMK och
turneringen var för första gången en del av SM-veckan
vinter. Arrangemanget blev en succé, där arrangörsklubben gjorde att fint jobb och fick mycket beröm av
både Riksidrottsförbundet och Badmintonsverige.
Söndagens finalpass sändes på SVT.

Övriga SM-arrangörer under säsongen har varit:
U19

IFK Umeå

U17

Skogås BMK

U15

Täby BMF

U13

Spårvägens BMK

Veteran-SM

Borlänge BMK

Lag-SM U13, U15 & U17 Täby BMF
Badminton Sweden tackar samtliga föreningar för ett
bra arbete.

Tekniska Funktionärer

Gruppen ”Tekniska Funktionärer” har under säsongen
2018/2019 haft nio möten, samtliga telefonmöten.
Gruppen har bestått av Roger Johansson (ordförande
samt regionansvarig väst), Ann-Gerd Sjöström (regionansvarig norr), Lars Taraldsson (regionansvarig öst),
Erik Säfsten (regionansvarig syd), Jan Andersson och
Håkan Fossto med ansvar för internationella frågor,
samt Daniel Sahlberg med ansvar för strategisk
utveckling, utbildningsansvar och nationell samordning.
I och med verksamhetsåret 2018/2019 avslutade Lars
Taraldsson sina uppdrag i region Öst. Gruppen riktar
ett stort tack till Lars för en gedigen insats under en
period med många domar- och refereeuppdrag i
region Öst.
Gruppen Tekniska Funktionärer initierar och genomför utbildning och fortbildning kontinuerligt. Nationellt genomförs TF referee-utbildning och under året
har två refereer påbörjat utbildning och de kommer
att vara klara till säsongen 2019/2020.
Förbundsdomarutbildning under ledning av Pekka
Lehto genomfördes i samband med SM med fyra
deltagare. Maria Lind blev godkänd förbundsdomare
och övriga deltagare skall skaffa sig mer rutin som
domare. Ett antal distrikts- och klubbdomarutbildningar har också genomförts regionalt.
Vi har fortsatt att genomföra s.k. appraisals, det vill
säga bedömning av utbildade domare som vill gå
vidare i karriären. Detta stärker domarnas möjligheter
att delta i och bli godkända i internationella domarutbildningar. Under året har vi också genomfört
appraisals av domare i div 1-sammandrag där en
erfaren domare följer sina kollegors arbete och ger
återkoppling på deras prestationer. Denna verksamhet har varit mycket uppskattad och den är nödvändig
för att div 1-sammandragen skall hålla den kvalitativa
nivå som krävs i den näst högsta serien.
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Samarbete med Norges badmintonförbund genomförs när det gäller domarutbildningar och samarbete
med Danmarks badmintonförbund genomförs för att
utveckla linjedomarrollen vid viktigare tävlingar.
Ett problem för domarnas fortsatta karriär är att det
i vissa regioner i landet erbjuds för få tillfällen att
aktivt döma och behålla eller utveckla sin nivå. För
att råda bot på detta använder gruppen Tekniska
Funktionärer budgetmedel för att stödja intresserade
domare som behöver genomföra längre resor och
boende för att ta sig till utvecklande tävlingar. Till
domaruppdrag i utlandet har detta stöd länge varit en
självklarhet.
För att genomföra tävlingar med högre internationell
status är det viktigt att våra domare deltar i utländska
tävlingar och får en internationell status eftersom det
är en förutsättning för att internationella domare skall
vara intresserade av att komma till våra internationella tävlingar. Exempel på dessa tävlingar är Swedish
Open, Scandinavian Youth Games och Swedish Junior
och U17 International.

2 .2 Verksamhetsområde
Elit/Landslag
2.2.1 Allmänt

Arbetet inom verksamhetsområdet Elit och Landslag
ska skapa bästa förutsättningar för landslagsspelare i
kvalitetssäkrade miljöer och tillsammans med individen skapa kort- och långsiktig planering mot internationella mål. Verksamhetsområdet har breddats efter
årsmötesbeslutet till att även omfatta ökat samarbete
med våra stora nationella tävlingar med verksamhetsområdet Tävling & Serie. Dessutom samarbetar verksamhetsområdet Elit och Landslag med verksamhetsområdet Utbildning avseende elittränarutbildningar
och fortbildning av elittränare.
Följande personer har ingått i arbetet med verksamhetsområdet Elit och Landslag: Mia Lekberg och
Mikael Nilsson (styrelserepresentanter), Jonas Herrgårdh (sportchef), Patrik Björkler och Thomas
Csiffary samt våra förbundskaptener för senior och
U15-U17.
Följande områden har prioriterats under året: Euro
Center, U17-U19 verksamheten, verksamheten/samarbete vid uppstartade Riksidrottsgymnasiet (RIG) i
Uppsala och Göteborg samt SOK-projekt Talang 2022.
Under våren arrangerades en workshop med inbjudna
ansvariga förbundspersoner, tränare samt ledare. Fem
projekt finns nu under arbete för att utveckla arbetet
inom verksamhetsområdet och de kommer att
presenteras närmare under 2019-20:
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– Krav och uttagningskriterier (mästerskap, läger m.m)
– Utveckla samarbete och kommunikation (plattform)
mellan landslagsspelare och förbundskapten, Riksidrottsgymnasiet (RIG)/Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU), klubbar/hemmamiljö och föräldrar.
– Utveckla träningsmiljön i klubbarna, på sikt skapa
en certifieringsmodell.
– Den svenska modellen (den röda tråden).
– Definiera förbundet roll/ansvar för U11-U13 verksamheten (utbildning, aktiviteter, rekrytering)

2.2.2 Landslaget/Euro Center
Landslaget

Antalet spelare i seniorlandslagstruppen (elit, senior
och utvecklingstrupp) var tolv fram till årsskiftet
18/19. Därefter växte truppen till 15 när fyra spelare
från U19 landslaget födda 2000 togs in. De spelarna
var Melker Z-Bexell, Tilda Sjöö, Ashwathi Pillai och
Colin Hammarberg. Det har blivit en klar föryngring i
truppen de två senaste åren. Merparten av landslagsspelarna har under säsongen 18/19 tränat på Eurocenter (nationellt träningscenter för badmintonlandslaget) i Uppsala. Spelarna i truppen har även fått stöttning till internationella tävlingar under året.
Tränarstaben för landslaget och träningen på Eurocenter har under året bestått av Andrew Smith (Förbundskapten), Tim Foo (Centertränare).
Spelare som inte befunnit sig permanent på Eurocenter har haft möjlighet att komma dit för träning,
vilket Felix Burestedt, Jacob Nilsson, Johanna
Magnusson, Emma Karlsson, Colin Hammarberg och
Ashwathi Pillai har gjort.
När det gäller resultat, prestationer och utveckling har
det varit en säsong där flera spelare utvecklats på ett
bra sätt och där det även under säsongen har
testats nya kombinationer i damdubbel och herrdubbel. Positivt är att Felix Burestedt har tagit ett stort
kliv uppåt i världsrankingen i herrsingel, från plats 134
till plats 74. Johanna Magnusson/Emma Karlsson har
avancerat från plats 45 till plats 42 på världsrankingen.
Förbundet valde att inte ta ut några spelare till individuella världsmästerskap under hösten 2018. Felix
Burestedt och Johanna Magnusson/Emma Karlsson blev
uttagna och representerade Sverige under European
Games i Minsk under juni månad 2019.
Där gjorde alla bra ifrån sig, Felix gick till en kvartsfinal i singel och Johanna/Emma gjorde detsamma i
damdubbel.
Europamästerskapen i mixat lag (kvalspelet) arrangerades i Tyskland i december 2018. Sverige vann två
matcher i gruppen, men förlorade gruppfinalen mot
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Tyskland. Enbart vinnaren tog sig vidare till finalspelet.
Utvärdering av mål:
• Mål: Topp 50-placeringar på världsrankingen i
alla kategorier.
Resultat: Uppnått i en (damdubbel) av fem kategorier.
• Mål: Finalspel på EM (mixat lag).
Resultat: Ej uppnått.
• Mål: Kvartsfinal på European Games.
Resultat: Uppnått i herrsingel och damdubbel.

Eurocenter (nationellt träningscenter för
badmintonlandslaget)

Eurocenter i Uppsala har under året fortsatt att utveckla sin verksamhet. Två nya tränare, Andrew Smith
(Förbundskapten) och Tim Foo (Centertränare) är
sedan augusti 2018 på plats som ansvariga. Verksamheten bedrivs med ca tio-elva pass/vecka och med mål
att ha två tränare på plats när majoriteten av spelarna
deltar på träningen.
Under året har det varit elva spelare på plats från
seniorlandslaget samt två sparringspelare. Fokusområden har varit att öka träningsmängden men inte
att förlora i träningskvalité. Under sommaren 2019 har
fokus legat på fysisk träning (styrka, uthållighet,
rörlighet och snabbhet) och ett nytt avtal för samarbetspartner har skrivits med Muskelcentrum
Naprapat & Idrottsklinik i Uppsala.

Ungdomslandslagen

Under året har arbetet med organisation och utvecklingsarbete av ungdomslandslagen fortsatt. Verksamhetsområdet har under våren haft en workshop och
fem nya projekt har startats upp för att utveckla verksamheten. Samarbetet med RF Elit har varit bra då de
stöttat med bidrag och individuell hjälp till spelare.
Resultatmässigt har Sverige tagit ett kliv uppåt. Vi har
tagit flera medaljer på de europeiska mästerskapen
under de senaste två åren och presterat bättre på flera
stora tävlingar, både i lag och individuellt.
Riksidrottsgymnasierna (RIG) i Uppsala och Göteborg har avslutat sina andra år. Båda orter har haft en
bra verksamhet under året och intresset bland nya
elever har varit stort inför höstterminen 2019. Vi är
nöjda med att våra landslagsspelare söker sig till RIGverksamheten.
Även NIU-verksamheten (Nationellt godkänd idrottsutbildning) fortsätter att utvecklas på de flesta orter
och antalet sökande spelare ökade inför denna säsong.
Målet vid alla ungdomsmästerskap (U15-U19) i
Europa är att ta medaljer individuellt och nå topp
8-position i lagtävlingarna. Sverige har många kvartsfinalplatser i flera åldrar, men vi vill ta ett steg till.

Gustav Björkler, Edith Urell och Cecilia Wang har
under året varit med i SOK:s projekt Talang 2022.
Under året har samtliga ungdomslandslag fortsatt att
arbeta med individuella utvecklingsplaner för att öka
det professionella arbetet med spelarna på lång sikt
och underlätta för förbundskapten och förbundstränare att få överblick över varje spelares utveckling.

2.2.3 U19–landslag   

De stora målen under säsongen var junior-EM och
junior-VM med både individuella tävlingar och lagtävlingar. Junior-EM arrangerades i Tallinn och bästa
placeringen individuellt var en kvartsfinal för Tilda
Sjöö/Ashwathi Pillai i damdubbel. I lagtävlingen
spelade det svenska laget mycket bra, men förlorade
en jämn avgörande gruppmatch med 2-3 mot Frankrike. Frankrike vann efter detta hela tävlingen.
Under junior-VM spelade laget även mycket bra och
placerade sig som nation nummer 13 i världen, Detta
efter viktiga segrar över både England, Frankrike och
Kanada. I den individuella tävlingen var det tuffare
och ingen spelare nådde åttondelsfinal.
Förberedande läger arrangerades på Eurocenter
(nationellt träningscenter för badmintonlandslaget)
i juli 2018 och i januari 2019. U19-spelare har under
säsongen även deltagit på tävlingarna Bulgarien Junior,
Bulgarien International, Belgien Junior, Norwegian
International och Dutch Junior för att optimera nivå
och utveckling.  
U19-verksamheten har haft ett bra samarbete med
Riksidrottsgymnasierna, men även med NIU (Nationellt godkänd idrottsutbildning). Upprättande av och
arbete med individuella utvecklingsplaner samt långsiktiga (12-15 månader) planer för tävling och träning
har använts för kunna prestera så bra som möjligt på
de större tävlingarna.
Ashwathi Pillai deltog som en av 32 damsingelspelare
i Youth Olympic Games 2018 i Argentina. Ashwathi
vann den mixade lagtävlingen tillsammans med en
grupp av spelare från olika länder.
Ansvarig för verksamhetsplan och planering av aktiviteter har varit sportchef Jonas Herrgårdh. Tränare
under perioden har varit Andi Tandaputra, Tim Foo
och Jonas Herrgårdh.

2.2.4 U17-landslag

Säsongen 18/19 blev en mellansäsong utan varken
mästerskap eller 6-nationerstävling. Säsongen startade
med landslagsläger i Trollhättan i början av augusti.
Den enda gemensamma tävling för U17-landslaget
under hösten var U17 Danish Junior Cup som spelades
i slutet av augusti. Edith Urell vann damsingel och
visade att hon tillhör toppen i Europa. Filip Karlborg/
Tom Söderström kom på andra plats i herrdubbel och
Cecilia Wang/Thyra Hultman kom trea i damdubbel.
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Flera tjejer födda 2003 håller riktigt hög nivå i Europa,
medan vi ligger något mer efter på killsidan. Spelarna
var själva iväg på ett flertal BEC-tävlingar under
hösten för att mäta sina krafter samt skaffa sig så bra
ranking och position inför uttagningen till U17-EM
hösten 2019.
2019 inleddes med ett landslagsläger som återigen
hölls i Trollhättan. Under påskhelgen (19-21 april)
valde vi att åka till Belgien U17 JOT BEC som en
gemensam tävling där det togs ut en lite större trupp.
Tjejerna visade återigen att de tillhör Europatoppen
när Edith Urell vann damsingel, Jessica Silvennoinen/
Edith Urell blev tvåa i damdubbel och Julia Tuvesson/
Ida Melkerhed kom trea i damdubbel. Tyvärr nådde
inte våra killar samma framgångar, men det fanns även
ljusglimtar som till exempel Alvin Palm som presterade bra i samtliga kategorier.
Spelarna rekommenderades att spela ytterligare BECtävlingar under våren på egen hand då ekonomin inte
tillät fler gemensamma aktiviteter.
Uttagningen till U17-EM 2019 gjordes under maj och
följande spelare kommer att representera Sverige:
Edith Urell, Jessica Silvennoinen, Julia Tuvesson, Ida
Melkerhed, Emil Söderdahl, Simon Sandin, Ludwig
Axelsson och Alvin Palm.
Ansvarig för arbetet under de senaste åren har varit
förbundskapten Kristin Evernäs. Kristin har valt att
sluta som förbundskapten och Svenska Badmintonförbundet vill tacka henne för ett mycket bra arbete
under senaste åren och hoppas på att hon kommer
tillbaka i framtiden.
Från och med sommaren 2019 tar Douglas Lidman
över som ny förbundskapten för U17-landslaget.

2.2.5 U15-landslag

Verksamheten bedrevs under hösten 2018 och våren
2019 för spelare födda 04-05. Ansvarig för verksamheten var U15-förbundskapten Boxiao Pan. Följande
aktiviteter genomfördes:
Landslagsläger
I juli 2018 genomfördes landslagsläger i Askim med 24
spelare. Boxiao Pan (förbundskapten U15) samt Larry
Li och Johan Andreasson deltog som tränare. Sverige
deltog ej på Nordic Camp då nivån på detta läger sjunkit
drastiskt samt att Danmark valt att ej delta.
I början av 2019 genomfördes ett läger i Askim under
ledning av förbundskapten Boxiao Pan samt Larry Li
och Johan Andreasson
Skånska International
Landslaget deltog under lagspelet med åtta spelare
och ledare var förbundskapten Boxiao Pan. I tävlingen
deltog nio lag som seedades i två grupper. Sverige
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seedades till grupp 1 och slutade sist i gruppen och
därmed fyra i turneringen efter Danmark, Nederländerna och England.
8Nations i Nederländerna
Tolv spelare samt Boxiao Pan, Thomas Csiffary och
Johan Andreasson åkte till Haarlem, Nederländerna.
Sverige slutade femma i lagtävlingen efter Danmark,
Frankrike, England och Tyskland. Bästa resultat i
individuella spelet var en kvartsfinal i mixeddubbel.
Svenska spelare nådde även åttondelsfinal i mixed
(fyra par), herrsingel och damsingel (två spelare).

2.2.6 U13

Under året har det diskuterats hur verksamheten
inom förbundet ska se ut för U11/U13. Ett projekt har
startats under våren 2019 för att se över verksamhet
och aktiviteter. En plan ska finnas på plats under
hösten 2019.
Ett nationellt läger genomfördes under januari 2019.
Under våren 2018 har det dessutom genomförts fyra
regionala läger för U11/U13 i syfte att stimulera de
spelare som kommer underifrån.
Ansvarig för verksamheten har varit sportchef Jonas
Herrgårdh. Förbundstränare under året har varit Olle
Ingemarsson, Emelie Carlsen och Elin Svensson.

2.2.7 Parabadminton

På internationell nivå har Rickard Nilsson under året
tävlat för Sverige. Sammanlagt blev det deltagande
i sex internationella tävlingar, däribland Para-EM
2018 i Frankrike. I turneringen försvarade Rickard sitt
tidigare EM-silver i singel samt tog sig till kvartsfinal
i dubbel.
Säsongen innehöll även en finalplats singel samt ett
dubbelguld i Danish International. Utöver detta så
har Rickard tagit sig till två finaler, två kvartsfinaler
samt två åttondelsfinaler i singel. I dubbel har han
tagit sig till en kvartsfinal och en final och i mixeddubbel är resultatet en åttondelsfinal och två kvartsfinaler under säsongen vilket är en stor prestation.
Rickard satsar på att kvalificera sig för Paralympics i
Tokyo där kvalet börjar under våren 2019 och slutar i
april 2020.
Förbundskapten under säsongen har varit Håkan
Nilsson. Håkan som även snart är klar med utbildningsprogrammet Paralympics Head Coach inför
Paralympics i Tokyo 2020 som han startade förra
säsongen.

2.2.8 Veteraner – landslaget

Säsongen 2018/2019 blev en säsong där antalet
veterantävlingar har legat relativt konstant med
många veteraner som tävlat nationellt och också deltagit framgångsrikt internationellt.  
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Säsongens stora begivenhet var veteran-EM som
spelades i Spanien.
Vi gratulerar Jenny Kruseborn/Cecilia Närfors DD +35,
Mikael Nilsson/Joakim Nordgren HD +45 och Magnus
Nytell HS +50 till guld.
Silver till Sunniva Aminoff DD +40, Magnus
Gustafsson HS +50, Erik Söderberg/Magnus Nytell
HD +50 och Bengt Mellkvist HD +55.
Brons till Katja Wengberg DS +35, Ulf Svensson HS
+45, Ulf Svenson/Stefan Edvardsson HD +45, Marina
Kårström DD +45, Fredrik Ingemansson/Hans Möller
HD +50, Magnus Nytell/Tanja Karlsson MD +50 och
Erik Söderberg/Anki Gunners MD +50.
Även fina framgångar i All England Seniors. Guld
till Joakim Nordgren MS 50. Silver till Magnus
Gustafsson MS 50, Nils Carlson MS 55, Stefan Ohrås
MS 65. Brons till Joakim Nordgren/Magnus Nytell
MD 50, Curt Ingedahl/Bengt Randström MD 65.
På hemmaplan har Stockholm Vintage, Gotlandsspelen och Lugi Euro Finans cup arrangerats som
veterantävlingar.
Övriga veterantävlingar som spelats under säsongen
med svenskt deltagande:
Danisa Denmark Open Senior
Yonex Scottish International Master
Master Cup Senior, Ryssland
Yorkshire Masters Gold, England
Hvidovre veteranturnering, Danmark
Kent Master Gold, England
Forza Irisch Master Open, Irland
Open Nordic Senior Championships, Norge

Träningsverksamheten bedrivs i Fjäderborgen och
den fysiska träningen bedrivs i Katrinelundsgymnasiets lokaler och på SATS Landala. Träningen
utgick från tre morgonträningar per vecka men i samarbete med skolan och eleverna har antalet träningar
utökats till fyra eller fem. Träningen periodiseras
under säsongen i 6-8 veckors intervaller, där olika
fokusområden står i centrum.
Katrinelundsgymnasiet har arbetat mycket flexibelt
med eleverna och tagit hänsyn till träning och tävling.
Studie- och medicinsk support används regelbundet.
Fysiska tester och screening utför skolans experter.
I daglig träning har samarbetet med Nationellt
godkänd idrottsutbildning (NIU) i Göteborg varit
viktig och bidragit till en utvecklande träningsmiljö.
Klubbarna är också mycket viktiga samarbetspartners, då ungefär hälften av spelarnas träningstillfällen
sker i klubbregi.
Vi har haft ett bra samarbete med samtliga elever och
föräldrar och har gjort framsteg i de individuella
utvecklingsområdena. Under skolåret har en del
gemensamma aktiviteter gjorts, som bland annat en
resa till tävlingen Danish Junior Open.   

2.2.10 Riksidrottsgymnasiet Uppsala

Riksidrottsgymnasiet i Uppsala startade upp verksamheten höstterminen 2017 och har under det andra
året haft åtta elever.
Personal under året har varit Andi Tandaputra, Tim
Foo och Elin Bergblom. Idrottsspecialiseringskurserna
har handlagts av Marlene Lönnqvist. Upplands
Idrottsförbund har bistått med support. Fys/gym har
bedrivits på Ultimate Performance och badmintonverksamheten på Fyrisfjädern.  

Utmärkelsen Årets Veteran (Michael Schwarz trofé)
tilldelades i år Jenny Kruseborn och Cecilia Närfors,
Spånga BMK efter fina resultat på badmintonbanan.

Celsiusskolan har ett riktigt idrottsschema vilket
innebär att det finns tid för träning varje morgon.
Eleverna har haft individuella utvecklingsplaner.
Övergripande fokus under året har varit att anpassa
sig till den ökade träningsmängden samt till anpassningen att flytta hemifrån och börja på en ny skola och
satsning mot internationella mål. Ett annat fokusområde har varit att få inblick i vad som krävs för att bli
en internationell toppspelare samt utökad kunskap
om skadeförebyggande träning.

2.2.9 Riksidrottsgymnasiet Göteborg

2.2.11 Riksidrottsgymnasiet Malmö

Baltic Senior Champ, Lettland
Årets veteran-SM spelades under tre tävlingsdagar i
Borlänge och där deltog hela 222 spelare, en ökning av
spelare jämfört med förra veteran-SM (209 st).

Verksamheten startade upp höstterminen 2017 och
har under andra året haft åtta spelare. Per-Henrik
Croona har varit verksamhetsansvarig, anställd på 100
procent.

Under verksamhetsåret 2018/2019 har det varit tre
elever i verksamheten. Riksidrottsgymnasiet i Malmö
är under avveckling och kommer efter sommaren 2019
inte att ha någon verksamhet. Utifrån förutsättningarna har verksamheten fungerat såväl skolmässigt som
idrottsmässigt.
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2.2.12 Riksidrottsgymnasiet Täby

Under läsåret 2018/2019 har Alexander Böök varit
anställd 100 procent som verksamhetsansvarig och
träningsansvarig. Badmintonträning och teoriundervisning har skett i Täby Racketcenter. Eleverna har
genomfört sin styrketräning i Tibble sportcentrum.
Rehabträningen har bedrivits på Täby Rehab och
Bosön. Samarbetet med Täby Badmintons elitgrupp
och NIU-verksamheten (Nationellt godkänd idrottsutbildning) har fungerat bra och varit nödvändigt.
Fjärdeårseleverna har tränat med Täbys elitgrupp
under hela året och årets treor har succesivt fasats in.
Eleverna har studerat olika program på Åva Gymnasium.
Samarbetet och kommunikationen mellan Riksidrottsgymnasiet och övriga skolan har fungerat väl
och alla elever har klarat av sina studier med fina
betyg.
I år har mycket RIG-pengar gått till internationellt
deltagande. Att spelarna får erfarenhet av internationella seniortävlingar (future, series och challenge) är
viktigt. Alexander Böök har även följt med på några av
dessa internationella tävlingar för att coacha spelarna
(i Norge, Sverige, Finland och Kroatien).
Läsåret 2019/2020 blir det sista året för verksamheten
och Alexander Böök kommer vara anställd på 30 procent
av Täby kommun. Tre elever kommer att gå ett fjärde år.

2.2.13 Riksidrottsuniversitetet i Umeå
– Badmintons Kompetenscentrum (BKC)

Idrottshögskolan vid Umeå universitet startade sin
verksamhet under våren 2018 och har utvecklat verksamheten under perioden på ett bra sätt. Tanken med
Badmintons Kompetenscentrum (BKC) är att ge fler
spelare möjligheter att kombinera elitidrott och
studier på universitet. BKC sker i samarbete med
Umeå kommun och Svenska Badmintonförbundet.
Hannes Andersson är verksamhetsledare för BKC.  
Under våren 2019 har det varit tre studenter på
plats. Till hösten 2019 är nio studenter antagna.
Studenterna behöver vara badmintonspelare på
svensk elitnivå med ambitioner att utvecklas och vara
antagna som studenter vid Umeå universitet eller vid
SLU Umeå.
Svenska Badmintonförbundet har även under året
haft samarbete med Umeå universitet kring forskning
och utvecklingsfrågor.
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2 .3 Kommunikation/
Marknad
Kommunikation

Kommunikationsarbetet inom förbundet har t o m
december 2018 drivits av Martin Ridderstolpe och i
mars 2019 tillträdde Johan Lundberg som ny kommunikatör. Jonathan Falck har stöttat både strategiskt
och operativt och då framför allt under januari-mars.
Vi kontrakterade också kommunikatören Johan
Sandler under en kortare period för att mäkta med en
extra satsning på Senior-SM. Som fotograf har även
Torbjörn Jansson anlitats vid ett antal tillfällen, bland
annat under Swedish Open och SM-finalen.
Arbetet med att utveckla förbundets kommunikation
har fortsatt, framförallt i det digitala formatet. Här är
en del av det som har hänt under verksamhetsåret:
• Satsningen på att rapportera om Badmintonligan
har fortsatt under året. Nytt namn och ny logotyp
för ligan presenterades vid säsongsupptakten.
Nydesignad hemsida för Badmintonligan har
lanseratswww.badmintonligan.se. Vi har gjort
förhandsartiklar inför varje omgång, bevakat varje
match och även gjort ett antal större reportage.
Det i kombination med pressutskick vid valda tillfällen har gjort att ligan fått relativt stor uppmärksamhet, framförallt i de mindre städer som har lag i
Badmintonligan. SM-finalen i Uppsala nådde givetvis störst uppmärksamhet.
• Säsongen 2018/2019 tog svensk badminton ett stort
steg framåt när det gäller medieexponering.
Ett samarbete med streamingtjänsten SolidSport
inleddes. Alla lag i Badmintonligan har gjort ett
mycket bra arbete vilket lett till att samtliga matcher
kunnat streamas. Sändningarnas kvalitet har också
förbättrats. Många lag har till exempel egna
kommentatorer på matcherna.
• Arbetet med att rapportera och sprida nyheter om
badminton via förbundets sociala medier (Facebook, Instagram och Twitter) har utvecklats rejält.
Antalet följare i respektive kanal har ökat under året
och sociala medier blir en allt viktigare plats för att
sprida nyheter och information. Under året har
även landslagsspelare, landslagsledare med flera på
uppdrag hjälpt till att skapa innehåll i förbundets
sociala medier.
• Senior-SM-tävlingarna i badminton var en av de
idrotter som deltog i SM-veckan vinter i Sundsvall.
Bergsåkers BMK gjorde ett suveränt proffsigt arrangemang och SVT sände direkt från söndagens
finalpass. Övriga matcher sändes via SolidSport.
Resultatet blev mycket bra – badmintonsändningarna nådde en stor publik. Hela 300 000 tittare
följde finalpasset i SVT som var en del av ”Vinterstudion”. Många tiotusen tittare följde också de
långa sändningarna i SVTPlay och SolidSport.
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RSL har under året varit officiell leverantör av bollar
till Badmintonligan, samtliga SM och Swedish Open.
I samarbetet ingår också att RSL är officiell klädleverantör till Svenska Badmintonförbundet och dess
landslag. Avtalet gäller t o m säsongen 2018/2019.
Övriga samarbetspartners har varit Svenska Spel som i
samarbete med Riksidrottsförbundet driver projektet
’Framåt för fler i rörelse’, samt MABI Hyrbilar och
Sporrong.

2 .4 Utbildning
Styrgruppen för verksamhetsområdet Utbildning har
utgjorts av Cecilia Segerqvist Lunell (styrelsen), Jonas
Rindlaug och Maria Jönsson. Utbildningsarbetet har
letts av Åsa Strindlund, utbildningsansvarig på Badminton Sweden (75 procentig tjänst). Styrgruppen
har under säsongen haft fem möten. Verksamhetsområdet Utbildning har arrangerat omkring 50 aktiviteter under säsongen.

Utbildningshelg på Bosön

Utbildningshelgen på Bosön inledde säsongen och
samlade 60 deltagare under ledning av utbildarna PerHenrik Croona, Thomas Csiffary, Jens Eriksson, Maria Jönsson, Thomas Aidehag och Mia Thorsélius.
Kursutbudet var Singel- och Dubbel Clinics, Shuttle
Time för tränare respektive för instruktörer, Teknikfördjupning Bas, Tävlingsledarutbildning samt kvällsföreläsningar med PH Croona och Thomas Csiffary.

Utbildningsprogram i samband med större
evenemang

Utbildningsprogram i samband med våra stora
tävlingsevenemang har arrangerats enligt följande.
Swedish Open i Lund: Shuttle Time-kurs med Maria
Jönsson och Patrik Lundqvist; Teknikfördjupning
Basnivå respektive Tävlingsnivå med Thomas Csiffary
och Per-Henrik Croona.
Per-Henrik Croona föreläste om det danska damsingelprojektet och Thomas Csiffary om vikten av teknikträning i ung ålder.
Senior SM i Sundsvall: Förbundsdomarutbildning.
Lag-SM-finalen i Uppsala: Föreläsning Stoppa skitsnacket med SISU Upplands Madeleine Andersson.
Lag SM Ungdom i Täby: Teori och praktik med Thomas
Csiffary på temat ”Framtidens ungdomsspelare”.

Tränarutbildningar
Badminton ABC
Under säsongen har tre Badminton ABC-kurser
genomförts för 44 deltagare. Det ringa antalet kurser
beror på att fokus för tränare på basnivå legat inom
Shuttle Time.
Shuttle Time
Shuttle Time genomförs med stöd från Badminton
Europe och Riksidrottsförbundets stimulansbidrag.
Under säsongen färdigställdes den svenska översättningen av gratis-appen ”BWF Shuttle Time”, där allt
kursmaterial finns samlat digitalt. 19 kurser har hållits
med 260 deltagare. Mathias Wigardt och Anders
Nyman blev Shuttle Time-utbildare vid Badminton
Europes kurs i Sigulda, Lettland. Badminton Sweden
har därmed 24 BWF-certifierade Shuttle Timeinstruktörer.
Coach Level 1
Coach Level 1-utbildningar har genomförts i Stockholm, Umeå och Halmstad med totalt 40 deltagare
under fyra kursdagar. Två nya instruktörer, Paniz
Yousefi och Douglas Lidman, har certifierats av BWF
under utbildning i Albanien. Totalt finns nu 22
certifierade instruktörer för Coach Level 1.
Coach Level 2
Under säsongen certifierades Aditya Dwi Putra,
till Coach Level 2, vid en intensivkurs i Holbaek,
Danmark, för spelare som tillhört Topp 150 på världsrankingen. Coach Level 2 genomförs under 7 kursdagar.
Coach Level 3
Thomas Csiffary deltog i den allra första Coach Level
3-utbildningen i Europa. Tomas Csiffary var uttagen
att gå tutor-versionen, vilket resulterar i instruktörscertifikat efter slutexamination. Coach Level 3-utbildningen är 9 dagar, plus uppsats.
Topptränarutbildning
Elittränargruppen har arbetat vidare med Topptränarutbildningen, som kommer att starta 2020.
Teknik Clinics och Teknikfördjupningskurser
Utöver de tränarutbildningar som ingår i Badminton
Swedens tränarstege, har det under säsongen hållits
fyra välbesökta clinics och teknikfördjupningskurser
på basnivå och tävlingsnivå.

Utbildningar för tekniska funktionärer

Under säsongen har i Badminton Swedens regi sju
kurser för domare och tävlingsledare genomförts,
med 29 deltagare.
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Distriktsdomarutbildningar i Skälderviken (2 st),
Sundsvall och Umeå.

2 .5 Föreningsutveckling

Förbundsdomarutbildning under senior SM i Sundsvall.

Styrgruppen för verksamhetsområde föreningsutveckling har under säsongen 2018/2019 bestått av
fyra medlemmar: Elisabeth Bademo (styrelsen), JanErik Sandin (Ljusdal), Viktor Weiberg (Åmål) samt
Claes Johansson (förenings- och distriktsutvecklare).

Tävlingsledarutbildning på Bosön och i Göteborg.
Nytt för säsongen var att Badminton Europe arrangerade kurser för utbildare av tekniska funktionärer. I
december deltog Pekka Lehto och Ann-Gerd Sjöström
i en tutorsutbildning för domare i Milano och i april
deltog Patrik Andersson i BEC:s Referee-kurs i
Wateringen, Nederländerna.

Utbildning för tränare inom Parabadminton

Sofia Carlsson, Karl-Johan Granåsen och Lucas
Waltgård deltog under hösten i Badminton Europes
Parabadminton Education Course (tränarutbildning)
i Wien, Österrike.

Värdegrundsträffar Badminton vill

Under säsongen har föreningar i alla distrikt inbjudits
till värdegrundsträffar under ledning av SISU-distriktens idrottskonsulenter. Ett tiotal träffar har genomförts i Badminton vill Steg 1 och Steg 2.

Internationella utbildningar

Vid följande tillfällen under säsongen 18/19 har
Badminton Sweden haft deltagare i internationella
utbildningar:
• Shuttle Time instruktörsutbildning i Sigulda,
Lettland.
• Coach Level 1 tränarutbildning under Summer
School i Podcertrek, Slovenien.
• Coach Level 1 instruktörsutbildning i Korce,
Albanien.
• Coach Level 2 tränarutbildning för fd toppspelare
i Holbaek, Danmark.
• Coach Level 3 tränar/instruktörsutbildning i
Holbaek, Danmark.
• Parabadminton Education Course (tränarutbildning) i Wien, Österrike.
• Instruktörsutbildning för domare i Milano, Italien.
• Instruktörsutbildning för referees i Wateringen,
Nederländerna.

Utbildningsprojekt

Verksamhetsområde Utbildning och Föreningsutveckling beviljades i oktober 2017 stimulansbidrag
av Riksidrottsförbundet (RF) för sex projekt (20182019) plus medel från RF/ Svenska spels Framåtfonden (2018). Verksamhetsområdet Utbildning har
ansvarat för projektet inom Ett stärkt ledarskap:
Shuttle Time respektive implementering av BWF:s
tränarutbildningar, samt skapat undervisningsmaterial för Steg 1 och 2 i värdegrundsutbildningen
Badminton Vill.
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Verksamhetsområde föreningsutveckling har under
året arrangerat fyra regionsläger tillsammans med
lokala arrangörer i Umeå, Täby, Trollhättan och
Malmö. Dessa regionsläger har inkluderat 275 spelare
från 70 föreningar i åldrarna U13-U17, spridda över
samtliga distriktsförbund. Omkring 30 tränare och
ledare har engagerat sig för att genomföra dessa läger.
Ledare och föräldrar till deltagande spelare har även
bjudits in till fortbildning och information i samband
med dessa läger. I anslutning till regionsläger öst och
nord i Täby och Umeå genomfördes Coach Level 1utbildning i samverkan med verksamhetsområde
Utbildning, ytterligare samverkan mellan de två
verksamhetsområdena har innefattat rekrytering
av kursinstruktörer samt rekrytering av lokala
arrangörer till utbildningar.
Under året har fyra regionala förenings och distriktkonferenser hållits i Malmö, Göteborg, Täby och
Umeå. Konferenserna leddes av Badminton Swedens
förenings- och distriktsutvecklare tillsammans med
en ledamot från förbundsstyrelsen.
Verksamhetsområdet har vidare genomfört rapportering och redovisning till Riksidrottsförbundet av såväl föreningsstöd som centralt utvecklingsstöd kopplat till idrottslyftets utvecklingsplan 2017-2019 som
innefattar: föreningsmiljö/utveckling, utbildning/rekrytering tränare och ledare samt utveckling av nya
tävlings och träningsformer. Utöver detta har verksamhetsområdet jobbat med information och uppföljning av idrottslyftets föreningsstöd.
Samtliga föreningar som har erhållit föreningsstöd
genom idrottslyftet har haft besök av Badminton
Sweden förenings och distriktsutvecklare för uppföljning och utveckling av planerade och genomförda
aktiviteter. Verksamhetsområdet har under året haft
kontakt med samtliga distriktsidrottsförbund och
deras idrottskonsulenter med ansvar för distriktets
badmintonföreningar.
Verksamhetsområde Föreningsutveckling har under
året jobbat med följande projekt genom Riksidrottsförbundets stimulansbidrag samt Svenska spels Framåtfonden:
• Best on Court: Från Svenska Spel och Framåtfonden
fick förbundet ett bidrag under 2019 för att fortsätta
introducering, implementering och utbilda föreningar
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i konceptet. Utifrån uppdraget har vi identifierat
ett tjugotal föreningar som bedriver föräldrar/barnverksamhet “Best On Court” där barn och vuxna är
tillsammans och fysiskt aktiva.
• Den moderna föreningen: Producerat ett utbildningsmaterial i Badminton Vill i samverkan med verksamhetsområde utbildning. Vi har genom stöd av
RF börjat implementera och erbjuda Badminton
Vill-utbildningar tillsammans med distriktsidrottsförbunden till samtliga våra föreningar.
• Vision 40/60-jämställdhetssatsning: Vi har genomfört
riktade aktiviteter som läger för tjejer, samt
riktade tränare- och ledarutbildningar för tjejer/
kvinnor i Malmö, Lund, Göteborg, Falköping, Täby
och Umeå. Vi har på dessa riktade samlingar med
olika teman och aktiviteter samlat ca 100 deltagande
tjejer/kvinnor.
• Nya tävlings- och träningsformer: I samverkan med
verksamhetsområde Tävling och Serie har vi
genomfört en föreningskonferens för nya tävlingsformer i Stockholm. Vi har tagit in förslag och idéer
från föreningar och distrikt och påbörjat en implementering av tävlingar med nya tävlingsformer runt
om i landet.
• Parabadminton: Vi har i samverkan med parasportförbundet och Falu Badmintonklubb genomfört ett
prova-på-camp tillsammans med flera olika idrotter
i Falun. Vi har tillsammans med parasportförbundet
och Täby Badminton arrangerat ett flertal prova
på-aktiviteter i Stockholmsområdet. I samverkan
med verksamhetsområde utbildning har vi utbildat
tränare och ledare från Fyrisfjädern och Täby
genom BEC:s utbildningsprogram i parabadminton.
Vi har även inlett ett samarbete med Finlands
badmintonförbund för tränings och utbildningsutbyte/samverkan.

2 .6 Projekt
2.6.1 Jan Åhrbergs Ledarstipendium

Hösten 2018 tilldelades Yvonne Klarson Jan Åhrbergs
stipendium. Våren 2019 tilldelades Mattias Borg Jan
Åhrbergs stipendium. Ceremonin ägde traditionsenligt rum i Restaurang Borgen i Uppsala, under
närvaro av stipendiater, Jan och Ninne Åhrberg samt
stipendiekommittén bestående av PG Fahlström,
Elisabeth Bademo och Åsa Strindlund.

RSL Swedish Open 2019 spelades i Sparbanken Skåne
Arena i Lund 17-20 januari. Turneringen såg en positiv
utveckling med 361 anmälda tävlande från 41 länder
vilket skall jämföras med 2018 års tävling där motsvarande siffror var 303 respektive 33. Det svenska damdubbelpar Emma Karlsson/Johanns Magnusson lyckades tyvärr inte försvara sin titel från föregående år
utan det blev förlust efter en välspelad och spännande
final.
I samband med RSL Swedish Open genomfördes även
olika utbildningsinsatser, seminarier och möten i
kommittéer och projektgrupper.
Det arbetas redan intensivt inför 2020 års turnering
som kommer att spelas i Uppsala, 16-19 januari.

2.7 Utvecklingsarbete
Utvecklingsarbetet fortskrider på bred front och
nedanstående verksamhetsområden utgör sedan två
år tillbaka ordinarie delar i Badminton Swedens
verksamhet:
– Föreningsutveckling
– Utbildning
– Tävling/Serie
– Elit/Landslag
– Kommunikation/Marknad
Arbetet mot ”Dubbelt så stora, dubbelt så bra” har
under verksamhetsåret fortgått inom samtliga verksamhetsområden
För den fortsatta utvecklingen är det av största vikt
att alla inom Badminton Sweden – på klubb-,
distrikt-, eller nationell nivå – medverkar i dessa
områden. Uppföljning är av stor betydelse för att
utvecklas och för att nå upp till ställda målsättningar
är det av största vikt att ständigt följa utvecklingen
på internationell nivå, samt inte minst lära av andra
sporter som gör att man också får vara beredd på olika
justeringar i en verksamhetsinriktning.

2.6.2 RSL Swedish Open 2019

Målsättningen är att Swedish Open skall vara svensk
badmintons stora mötesplats och en tävling som
kontinuerligt utvecklas i rätt riktning.
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3. RESULTATRÄKNING
Svenska Badmintonförbundet
81 76 01 – 1495
Not
2018-07-01
2017-07-01
		2019-06-30
2018-06-30
1		
Intäkter			
			
Verksamhetsintäkter
2
11 864 647
12 301 554
Övriga intäkter		
0
0
SUMMA INTÄKTER		
11 864 647
12 301 554
			
			
Kostnader			
Övriga externa kostnader
3
-6 282 073
-6 965 705
Personalkostnader
4
-5 488 203
-5 324 983
Avskrivningar
5
0
0
			
Verksamhetsresultat		
94 371
10 866
			
Resultat från finansiella investeringar			
			
Räntenetto		-4608
-318
			
Resultat efter finansiella poster		
89 763
10 548
			
ÅRETS RESULTAT
89 763
10 548

4. BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Not
2019-06-30
2018-06-30
			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar
5
Inventarier 		
0
0
			
Finansiella anläggningstillgångar
6		
Långfristigt värdepappersinnehav		
1 260 178
727 669
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
1 260 178
727 669
			
Kortfristiga fordringar 			
Kundfordringar 		
291 670
436 069
Övriga fordringar 		
68 579
90 373
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
311 815
354 080
Summa fordringar		
672 064
880 522
			
Kortfristiga placeringar		
0
0
Kassa och bank		
3 513 790
2 315 012
			
Summa omsättningstillgångar		
4 185 854
3 195 534
SUMMA TILLGÅNGAR		
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5 446 032

3 923 203
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EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
Eget kapital			
Balanserat resultat		
1 031 401
1 020 853
Årets resultat 		
89 763
10 548
SUMMA EGET KAPITAL		
1 121 164
1 031 401
			
Långfristiga skulder			
Badmintonfonden		
1 166 373
646 279
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		
549 347
713 998
Övriga skulder		
62 804
120 978
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
2 546 344
1 410 547
SUMMA SKULDER		
4 324 868
2 891 802
			
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
5 446 032
3 923 203
Ställda säkerheter		
inga
inga
Ansvarsförbindelser		inga
inga

5. NOTER
Svenska Badmintonförbundet
81 76 01 – 1495
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper			
Föreningens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Tillämpade principer är oförändrade jämfört med
föregående år.
Intäktsredovisning					
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Intäkter i form av gåvor eller bidrag intäktsföres som huvudregel när gåvan sakrättsligt är genomförd. Om ett
bidrag avser en bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna period. Med gåvor avses främst insamlade
medel från privatpersoner och företag. Begreppet bidrag används främst för att beteckna medel som erhållits av
externa bidragsgivare efter ansökan.
Gåvor och bidrag redovisas normalt enligt kontantprincipen. I den mån det på balansdagen finns löften om
bidrag från företag och organisationer intäktsförs dessa efter individuell prövning.
Som bidrag räknas likvida medel som en förening erhåller från en bidragsgivare som är ett offentligrättsligt
organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär återbetalningsskyldighet om
villkoret inte uppfyllts. Ett bidrag intäktsredovisas i den period när bidraget utbetalats till föreningen. En
förening som erhåller bidrag från en svensk myndighet eller kommun kan istället välja att intäktsföra bidraget
redan i den period när myndigheten eller kommunen fattat ett beslut att bevilja bidraget. Om bidraget är till
för att täcka specifika kostnader sker intäktsredovisning på sådant sätt att intäkten ställs mot de kostnader som
bidraget är avsett att täcka. Intäktsredovisning sker endast när det med hög grad av sannolikhet kan bedömas
att bidraget inte kommer att återkrävas. Villkorade bidrag skuldförs till dess att de utgifter som bidraget ska
täcka uppkommer. Inga bidrag nettoredovisas mot kostnader.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.
Anläggningstillgångar					
Materiella och immateriella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda nyttjandetiden.
Härvid tillämpas följande avskrivningstider:
Inventarier
Datorer
Programvaror

5 år
3 år
3 år
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Not 2 Verksamhetsintäkter

2018-07-01
2019-06-30

2017-07-01
2018-06-30

5 602 211
0
11 864 647

5 553 191
75 000
12 301 554

2018-07-01
2019-06-30

2017-07-01
2018-06-30

-1 037 456
-2 770 731
-52 142
-864 193
-622 556
-128 058
-402 390
-319 010
-85 537
-6 282 073

-1 019 455
-3 718 951
-56 217
-822 701
-686 059
-217 370
-402 337
-42 615
0
-6 965 705

Verksamhetsintäkter fördelar sig enligt följande:
Försäljning, godkännandemärkning, externa intäkter
377 430
496 261
Central Verksamhet				
Föreningsavgifter
262 500
266 000
Licensavgifter
1 231 100
1 254 100
Startavgifter serien
391 600
414 200
Sanktionsavgifter tävlingar
892 555
822 835
Övriga avgifter (wo serien, föreningsbyte, ej inlämn statistik)
51 025
52 013
Nationella tävlingsintäkter
49 753
60 026
Elitverksamhetsintäkter inkl EuroCenter
2 076 195
1 932 152
Badmintongymnasieintäkter
258 000
576 358
Utbildningsverksamhetsintäkter
319 023
473 971
Swedish Open
353 255
325 447
* Statsmedel
* SOK-medel
SUMMA
Not 3 Övriga externa kostnader
Övriga externa kostnader fördelar sig enligt följande:
Administrationskostnader 100-133
Elitverksamhetskostnader inkl EuroCenter 300-420
Badmintongymnasiekostnader 490-498
Nationell Tävlingskostnader 200-299
Utbildningsverksamhetskostnader 500-580 134-135
Informationskostnader 600-625
Swedish Open 150
Föreningsutvecklingskostnader 700-715
Para/Veteran 800-950
SUMMA

Not 4 Medeltalet anställda, löner, andra ersättningar

2018-07-01
2017-07-01
2019-06-30
2018-06-30		
Medeltalet anställda med fördelning på kvinnor				
och män har uppgått till:				
kvinnor
2
2		
män
6
6
Totalt
8
8
Totala löner och ersättningar
3 888 363
3 684 454
Sociala avgifter enligt lag och avtal (varav pensions1 076 678
1 004 546
kostnader kr 243 837 (kr 269 903)				
*) Styrelsearvode har ej betalts ut. Faktiska reskostnader har ersatts.				
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Not 5 Inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Försäljningar och utrangeringar

2019-06-30
140 154
0
0
140 154

2018-06-30
140 154
0
0
140 154

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden				
Ingående anskaffningsvärde
-140 154
-140 154
Försäljningar och utrangeringar
0
0
Årets avskrivning
0
0
-140 154
-140 154
Utgående ackumulerade avskrivningar enl plan
0
0		
				
Not 6 Långfristigt värdepappersinnehav			
Långfristigt värdepappersinnehav avser andelar i Pool 2 Tusen samt fonderade medel från
donationen av Jan Åhrberg till Badmintonfonden (Jan Åhrbergs stipendie).				
				
Bokfört värde
Marknadsvärde
Pool 2 tusen
76 000
121 000
Badmintonfonden
1 184 178
1 187 181
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Tommy Theorin
Ordförande

Elisabeth Bademo

Cecilia Segerqvist Lunell

Mia Lekberg

Daniel Toll

Mikael Nilsson

P-O Johansson
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Utsedd av Svenska Badmintonförbundet
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