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Halmstad Badmintonklubb hälsar dig välkommen till verksamhetsåret 2016– 2017.
I början av säsongen kommer alla föräldrar att bjudas in till en informationsträff om klubbens
verksamhet, hur den är upplagd, hur tävlandet är organiserat och klubbens verksamhetsidé, vision
och värdegrund. Vi hoppas att efterföljande information kan underlätta för alla medlemmar vad som
gäller för klubbens verksamhet.

1. Klubbens verksamhetsidé
Vi vill på alla nivåer bedriva badminton så att den utvecklar människor positivt såväl
fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.
Därför vill vi utforma vår idrott så att
• den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll
• alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, eller sexuell läggning
samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet
• den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar
• de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin
verksamhet
• den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap

•
•

den i första hand bedrivas under enkla former i barnens närmiljö
den ska stimulera till kvalitativ och långvarig idrottsutveckling

Vår vision
”Att alla medlemmar – barn, ungdomar och vuxna – får nya färdigheter, bättre hälsa,
nya vänner och ökat välbefinnande genom att spela badminton.”
Slogan
Badminton för alla – hela livet
Vår värdegrund
• Halmstad Badmintonklubb vill fostra goda badmintonspelare.
• Vi vill att barn, ungdomar men även vuxna ska känna delaktighet och ansvarstagande i
sin badmintongrupp och inse allas lika värde och betydelse för gruppen.
• Vi vill skapa kompisgäng där man visar respekt för varandra, för ledare och de regler
som gäller.
• Framförallt vill vi erbjuda en rolig och allsidig fritidssysselsättning som utvecklar både
det fysiska och psykiska välbefinnande.
Klubbens verksamhet skall bedriva så att den lever upp till FN´s barnkonvention.
Här skall särskilt beaktas:
att alla barn har samma rättigheter loch lika värde, ingen får diskrimineras
att det är ”barnets bästa” som ska komma i främsta rummet. Detta begrepp är konventionens
grundpelare
att varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Det handlar icke bara om barnets fysiska hälsa
utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen
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Verksamheten skall också leva upp till Riksidrottsförbundets anvisningar och riktlinjer för
Idrott för barn, upp till 12 år
Idrott för ungdom, 13-20 år¨
Breddidrott för ungdom
Elitinriktad idrott för ungdom
Idrott för vuxna
Breddidrott för vuxna
Elitidrott för vuxna
Åldersgränserna skall inte ses som absoluta utan snarare som ett riktmärke. Ur idrottens synvinkel
är inte barnets kronologiska ålder det viktigaste, utan dess fysiologiska, psykiska utvecklingsnivån.
Alla åldersgränser och utvecklingssteg bör därför vara flytande och tas successivt. Ett
barnrättsperspektiv innebär att se till det enskilda barns behov och förutsättningar på den
utvecklingsnivå som barnet befinner sig.

2. Att vara medlem i Halmstad Badmintonklubb
-

Få insikt i och respekt för att man deltar i en föreningsdriven verksamhet
Eget ansvar för den egna utveckling, badmintonmässigt och personligt
Vara en god förebild för klubben
Bära klubbdräkt på tävlingar och vid läger
Uppträda schysst på träning och vid tävlingar – vara en bra kompis
Hjälpa till vid planering och genomförande av olika aktiviteter och arrangemang

3. Anmälan om medlemskap
Spelare eller förälder ska registrera medlemsuppgifterna på klubbens hemsida
www.halmstadbadminton.se under fliken ”Anmälan till träning”. Anmälan kan också göras till
kansliet: Halmstad Badmintonklubb, Bäckagårdsvägen 130, 302 41 Halmstad eller via telefon på
telnr. 035-369 19.
Vi behöver uppgifter om:
Personnummer – alla 10 siffror, namn, adress, telnr, mailadress, vilken träningsplats och vilken grupp
man önskar att delta i.

4. Ledarsyn
Utgångspunkten för klubbens utveckling finns i verksamhetsidén, visionen och värdegrunden.
Våra ledare skall utgå från alla individers lika värde samt att alla medlemmar ska behandlas lika.
”Klubben ska aktivt arbeta för att det ska vara attraktivt och stimulerande att bli och vara ledare
i Halmstad Badminton.” Det är angeläget att alla ledare upplever att de genom ledarskapet får
ett värde.
Vi ser våra ideella, välutbildade och ansvarstagande ledare, som goda förebilder för medlemmar
och utomstående och som en helt grundläggande förutsättning för en långsiktig och positiv
framtid för alla medlemmar och för klubben.
Det är viktigt att klubbens verksamhet grundas på ledarnas och medlemmarnas ansvarstagande
och delaktighet.
Klubben ser alla medlemmar och föräldrar som presumtiva ledare. Alla kan göra en värdefull
insats. Det är avgörande för en positiv utveckling av klubben och verksamheten att ta tillvara allas
intresse av att engagera sig.
Samspelet mellan de ideella ledarna och klubbens anställda är viktig för att utveckla klubben.
Vi ska helhjärtat arbeta för att alla medlemmar ges möjlighet att ta ett ledaransvar.
Dagens samhälle och därmed barn och ungdomar och deras föräldrar har stora förväntningar på de
aktiviteter som de väljer att delta i. Detta gäller även kraven på klubbens ideella verksamhet.
Klubben tar aktivt avstånd mot droger och fusk.
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5. Ledarskapet
Ledarskapet hos alla klubbens ledare skall präglas av
- Tydlighet
- Kunskap
- Rättvisa
- Glädje
- Respekt
- Engagemang
- Entusiasm
- Tydlighet
- Att vara en förebild
- Ständig färdighetsutveckling
- Vilja
- Kommunikationsförmåga
- Pedagogisk förmåga
Men även bygga på tanken att det är viktigt att kunna bygga upp ett relationskapital med medlemmar
och andra ledare.

6. Säsongstider
De ordinarie start och sluttider på terminerna i alla hallar är:
Hösten 2016
29 augusti – 22 december
Våren 2017
9 januari – 29 april
Höstlovet 2016
31 oktober – 4 november
Sportlovet 2017
20 februari - 24 februari
Under höst- och sportlovet är det ingen ordinarie träning för träningsgrupperna men klubben erbjuder
”Öppet hus” verksamhet måndag – fredag mellan 13.00 – 15.00 i Söndrumshallen för medlemmar och
icke medlemmar.

7. Träningstider
Badmintonskolor – U 9 och U 11
Söndrumshallen

Vallås Idrottshall
Trönningeskolan Idrottshall
Gullbrandstorps Idrottshall
Träningsgrupper
Söndrumshallen U 13
Söndrumshallen U 15
Söndrumshallen U17/19
Vallås U 13/15
Gullbrandstorp U 13/15
Trönninge U 13/15
Söndrumshallen, vuxna
Söndrumshallen, vuxna
Tävlingsgrupper
Söndrumshallen U 13
Söndrumshallen U 15
Söndrumshallen U 17/19/sen

måndag och onsdag
15.30 – 16.30
tisdag och torsdag
15.30 – 16.30
söndag – Minition
10.00 – 11.00
söndag – Miniton –fortsätt.11.00 – 12.00
måndag och onsdag
17.00 – 18.00
måndag – onsdag
17.00 – 18.00
lördagar
11.00-12.00
måndag – onsdag
måndag och onsdag
måndag och onsdag
måndag och onsdag
lördag
måndag och onsdag
måndagar
onsdagar

16.30 – 17.30
17.30 – 18.30
18.30 – 19.00
18.00 – 19.00
12.00 – 13.00
18.00 – 19.00
20.00 – 21.30
20.00 – 21.30

tisdag och torsdag
tisdag och torsdag
tisdag och torsdag

16.30 – 18.00
18.00 – 19.30
19.30 – 21.00
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8. Extra träningar
Badmintonskolan/U 11 och U 13
Intresserade U11/Badmintonskolaspelare och U13 spelare erbjuds möjligheten att delta en extra
organiserad träning lördagar kl. 10.30 – 12.00
U 15 till seniorer
Aktiva tävlingsspelare, spelare som deltar i nationella tävlingar, erbjuds organiserad extraträning
måndagar kl. 18.30 – 20.00. Förutsättningar för att delta är att man ingår i en tävlingsgrupp U15 eller
äldre och att man deltar i de två ordinarie träningarna samt tävlar nationellt. Eventuella undantag från
dessa regler beslutas av träningsansvarig.

9. Fri egen träning
Badmintonklubben hyr under hela året badmintonbanorna 11-14 i Söndrumshallen och förlägger här
största delen av klubbens verksamhet. På dessa banor får medlemmar träna fritt på egen hand när icke
dessa banor används för organiserar träning eller tävlingsverksamhet. Genom att uppvisa sitt
medlemskort i receptionen i Söndrumshallen får du tillträda till dessa banor. Om du vill spela med en
kompis som icke är medlem får kompisen betala halva banavgiften i receptionen.
Familjekortet ger samma möjlighet för familjer som har barn som är medlem i klubben. (se senare
avsnitt ”Familjekort")
En viss del av ungdomsverksamheten förläggs till övriga badmintonbanor i Söndrumshallen.

10. Träningens organisation
Klubben vill erbjuda badminton från ”Badmintonskola till elit” och för alla åldrar, ”Badminton hela
livet”. Klubben har ambitionen att det i alla grupper ska finnas minst två utbildade tränare, en ung och
en äldre. Det är målsättningen att det i varje tränings- och tävlingsgrupp ska finnas en U3 utbildad
tränare.
Klubben har utarbetat en struktur kring vilka moment som ska ingå i träningarna. Denna struktur ska i
största möjliga utsträckning tillämpas vid planeringen av träningen.
Klubbens huvudprincip är att alla tränings- och tävlingsgrupper är åldersindelade. Många års
erfarenheter är anledningen till detta ställningstagande. Klubben anser att det är viktigt att skapa
stabila relationer mellan deltagarna och här anser klubben att det bäst sker med en åldersindelad
verksamhet.
Verksamheten genomförs med Söndrumshallen som nav. För att ge så många barn i Halmstad som
möjligt möjlighet att lära sig spelet har klubben ambitionen att erbjuda verksamhet i så många
stadsdelar som möjligt. I dagsläget erbjuder klubben även verksamhet på Vallås och Andersberg och i
Trönninge. Målsättningen är att under närmaste åren etablera verksamhet i ytterligare en stadsdel.
Badmintonskolan
Badmintonskolan (U 9 och U 11) är starten för alla barn. Normalt är en lämplig ålder att börja lära sig
spela badminton 7-8 år. Badmintonskolan är upplagd så att den ska ge barnen en allsidig grov- och
finmotorisk träning.
En variant av badmintonskolan är Miniton. I dessa grupper deltar även en förälder per barn.
Minitongrupperna tränar på söndagar.
Efter Badmintonskolan är det upp till varje barn att tillsamman med sina föräldrar bestämma om man
vill fortsätta i en träningsgrupp eller i en tävlingsgrupp. Det är viktigt att betona att många barn icke
vill tävla och klubben vill erbjuda även dessa barn en kvalitativ träning.
Träningsgrupper
Träningsgrupper finns för fyra olika åldersgrupper:
• U 13
• U 15
• U 17/19
• Vuxna
5

Tyngdpunkten i dessa grupper ligger på att lära sig badmintsportens tekniska grunder. I
träningen läggs även in andra moment än badmintonträning.
Deltagare i Träningsgrupperna får gärna delta i intern- och distriktstävlingar, men även
testa att delta i nationella tävlingar.
Tävlingsgrupper
Tävlingsgrupperna är normalt indelat i följande grupper:
• U 13
• U 15
• U17/19 och seniorer

11. Läger
Lägerverksamhet ingår som en viktig del i klubbens verksamhet.
Upp till U 11 genomförs interna läger med eller utan övernattning. Dessa läger förläggs oftast till
Söndrumshallen.
Externa läger kan vara distrikts- eller förbundsläger. Här tar klubben ut deltagare när det gäller
distriktsläger. Till förbundsläger är det förbundet som tar ut aktuella spelare. Dessa läger
subventioneras normalt av klubben.
Sedan många år genomför klubben under vecka 31 Yonex Badminton Camp i samarbete med Yonex..
För att delta i detta läger måste spelaren vara minst U 13.

12. Medlems- och träningsavgifter
Medlemsavgifter
Alla som vill utöva badmintonsporten i Halmstad Badmintonklubb måste betala medlemsavgift.
Medlemsavgiften är:
- Juniorer t.o.m. 19 år
150 kr per säsong
- Seniorer
250 kr per säsong
- Stödmedlem
200 kr per säsong
Träningsavgifter
Badmintonskola, vardag
700 kr per termin
Badmintonskola, söndag, Miniton 400 kr per termin
Knattegruppen
350 kr per termin
Träningsgrupp, Söndrum
775 kr per termin
Tävlingsgrupp, U 13 – U 17
1 100 kr per termin
Tävlingsgrupp, U 19, senior
1 250 kr per termin
Vuxenmotion
1000 kr per termin
Vallås
700 kr per termin
Trönninge
700 kr per termin
Gullbrandstorp
400 kr per termin
Familjekort
700 kr per säsong

13. Medlemskort
Efter att spelare har erlagt medlems- och träningsavgift erhåller man sitt medlemskort. Medlemskortet
berättigar till fritt spel (obokad) på klubbens banor, bana 11 – 14 i Söndrumshallen.
Medlemskortet uppvisas i receptionen. Om du som medlem spelar med kompis/person som icke är
medlem, erlägger denna person halva banavgiften i receptionen.

14. Familjekort
En familj som har ett barn eller en ungdom som är medlem i klubben och deltar i verksamheten kan
lösa ett Familjekort. Detta kort ger rätt för alla familjemedlemmar att fritt spela på bana 11-14 för
bara 700 kr för en säsong, när dessa banor icke är bokade för träning eller tävling.
Familjekortet kan beställas via kansliet eller genom att fylla i en särskild blankett.
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15. Klubbkläder
Klubben vill att tävlingsspelare ska uppträda i klubbens officiella tävlingsdräkt/klubboverall vid
individuella tävlingar och seriespel.
Under tidig höst kommer klubben att erbjuda medlemmar träningsoverall, speltröja/tröjor samt
byxa/kjol för ett subventionerat pris. Utprovning och beställning görs på kansliet.

16. Träningsbollar
Medlem kan för egen träning köpa fjäderbollar/träningsbollar för ett subventionerat pris, i dagsläget
110 kr per rör. Uttag av träningsbollar noteras i särskild pärm och debiteras spelaren i efterhand.

17.Åldersindelning
Säsongen 2016 – 2017 gäller följande åldersindelning:
U9
född 2008 eller senare
U 11
född 2006-2007
U 13
född 2004-2005
U 15
född 2002-2003
U 17
född 2000-2001
U 19
född 1998-1999

18. Tävlingssystemet individuellt
Styrelsen fastställer varje säsong en tävlingskalender för olika målgrupper i klubben. Tidigt under
säsongen bjuds föräldrar in till en informationsträff för att få en tydlig bild av hur verksamheten och
tävlandet är organiserat. Vid deltagande i Distriktsmästerskap (DM), och nationella tävlingar finns det
krav på licens. Licensen innehåller också en försäkring.
Alla anmälningar till tävlingar ska ske av klubben via kansliet – tävlingsansvarig.
Interna tävlingar
Varje säsong genomför klubben 3-4 interntävlingar. Dessa tävlingar har som målsättning att lära
barnen att tävla. Deltagande i dessa tävlingar kräver ingen licens. I god tid innan tävlingen erhåller
barnen en inbjudan med anmälningsblankett som ska signeras av vårdnadshavare. Cirka en vecka
innan tävlingen erhåller barnet information om när det ska spela och lottningen finns tillgänglig på
klubbens hemsida.
Distriktstävlingar
Inom distriktet, Halland, genomförs varje säsong 4 distriktstävlingar som kan ses som en fortsättning
på interna tävlingarna. Inget licenskrav finns här
När en spelare har nått två finalplatser i singel ska de spela nationella tävlingar. Om ledare bedömer
detta som orimligt ska spelaren placeras en ålderskategori högre vid distriktstävling.
Även här erhåller barnen inbjudan med anmälningsblankett som ska signeras av vårdnadshavare.
Information om när första matchen ska spelas lämnas cirka en vecka innan tävlingen och hela
lottningen finns tillgänglig på klubbens hemsida.
Nationella nybörjartävlingar
En relativ ny företeelse är ”Nationella nybörjartävlingar”. I klubbens tävlingskalender finns
medtagen ett fåtal sådana tävlingar. Här finns det möjlighet ”att prova sina vingar” mot spelare från
andra distrikt. För att delta i dessa tävlingar finns licenskrav. Licensanmälan sköts av klubben.
Anmälan till dessa tävlingar sker på anslagstavlan vid bana 11-14 i Söndrumshallen eller direkt till
klubbens kansli.
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Nationella tävlingar
Distriktsmästerskap.
Här tar klubben ut de spelare man anser kvalificerade att delta. För deltagande krävs licens.
Nationella tävlingar
Här finns anmälningslistor på klubbens anslagstavla vid bana 11-14. Anmälan ska ske 4 veckor innan
första tävlingsdag. Lottning ska finnas tillgänglig på klubbens hemsida 10 dagar innan första
tävlingsdag.
De nationella tävlingarna är nivåindelade. Förklaring på de olika nivåerna hittar ni på Svenska
Badmintonförbundets hemsida: www.badminton.nu
Prioriterade tävlingar
Klubben utser ett antal prioriterade tävlingar. Dessa markeras i tävlingskalendern. För dessa tävlingar
sker en samordning av resor och boende. Syftet är att dessa tävlingar ska fungera som en samling av
alla klubbens spelare.
Följande tävlingar är prioriterade säsongen 2016 – 2017:
1-2
oktober
IKEA Cup, Älmhult
4-5
mars
ISI – Cup, Ikast/Danmark
9
april
Klubbmästerskap
22- 23 april
Svenska Cupen individuellt, Uppsala
13-14
maj
Lag SM U13-U17, Skogås, Stockholm
20-21
maj
Danish Junior Open, Farum/Danmark
Klubbens egna nationella tävlingar
8-9
oktober
Halmstadträffen, A-C klass och U 11 – U 17
2-4
december
Yonex Cup, SGP, Elitklass
3-4
december Laxaträffen, A – C klass
18-19 mars
Nissanslaget, A – C klass och U 11 - U 15, inkl Nybörjarklass U11-U15
Under Yonex Cup/SGP ska alla medlemmar hjälpa till vid genomförandet. Denna helg
tillåtas inte deltagande i andra tävlingar.
Tävlingar som ej finns med i klubbens tävlingskalender
Önskar medlem att delta i en tävling som icke finns med på klubbens tävlingskalender så
svarar man själv för alla kostnader, anmälningsavgift, resor etc.
Återbud
Det är viktigt att spelare och föräldrar är överens om deltagande i tävling. Om återbud
lämnas av annan orsak än sjukdom får spelare själv betala hela anmälningsavgiften
Normalt lämnas återbud till kansliet om det är flera dagar fram till tävlingen. Sker återbud
i direkt anslutning till tävling ska återbud göras till tävlingsarrangören.
Uteblivande från tävling
Uteblivelse från tävling, utan giltigt skäl, innebär att spelare debiteras hela
anmälningsavgiften.

19. Klassindelningen
Ungdomsspelares deltagande i C-klass
Klubbens ungdomsspelare får icke anmäla sig i C-klassen som klubben anser är till för vuxna
motionärer och äldre ungdomar som börjat träna/spela badminton sent.
Spelare som en gång deltagit i B-klassen under säsongen får icke längre delta i C-klassen.
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20. Seriespel
Nationellt
För klubbens serielag gäller att anmälningsavgiften och resekostnader bekostas av klubben.

21. Tävlingar – ersättningsregler enligt föreningens tävlingsregler
Allmänt
Klubben strävar efter att öka tävlandet hos klubbens medlemmar på alla färdighets nivåer. Som ett led i detta
subventionerar klubben spelarlicens, anmälningsavgifter, seriespel, träningsläger och landslagsuppdrag.
Dessutom ger klubben logi – och resebidrag. Hur mycket och vad som subventioneras redovisas nedan.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst eller ersättning för mat subventioneras inte av föreningen. Eventuella
undantag redovisas under respektive rubrik.
Storleken/omfattningen av dessa subventioner påverkas av hur den ekonomiska situationen ser ut i klubben och
styrelsen kan med kort varsel förändra de ekonomiska bidragen.
För att en spelare skall kunna ta del av subventioner gäller att
• Spelaren har betalt medlems- och träningsavgift
• Spelaren representerar klubben
• Spelaren följer klubbens värdegrund och drogpolicy
Klubben fakturerar spelaren 2-3 ggr/år för kostnader som uppkommit i samband med tävlingar/läger.

Anmälningsförfarandet
Alla anmälningar till tävlingar sker genom att skriva upp sig på listor som finns uppsatta i Söndrumshallen. Om
någon inte har möjlighet att skriva upp sig på dessa listor kan kontakt tas direkt med kansliet.

Spelarlicenskostnader
Ingår i träningsavgiften sedan säsongen 2013/2014

Anmälningsavgifter till tävlingar (nivå 1 => 4)
De anmälningsavgifter som klubben subventionerar gäller endast de tävlingar som finns med i tävlingskalendern
som fastställs varje år i samband med planeringskonferensen. Distriktstävlingar och interntävlingar är gratis för
spelaren.
Om någon spelare väljer att spela en turnering som inte finns med i tävlingskalendern får denne spelare betala
100% av anmälningsavgiften.
Uteblir en spelare från en tävling utan godtagbart skäl får spelaren betala hela anmälningsavgiften själv.
Spelaren betalar beroende på i vilken klass samt antalet kategorier en spelare deltar i. Det innebär t ex om en
U15-spelare enbart är anmäld i singel blir kostnaden 150 kr men om U15-spelaren anmält sig i singel, dubbel och
mix blir kostnaden 300 kr.
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Klass
1 Kategori
2 Kategorier
3 Kategorier
U9
0 kr
0 kr
0 kr
U11
100 kr
125 kr
150 kr
U13
125 kr
175 kr
225 kr
U15
150 kr
225 kr
300 kr
U17
150 kr
225 kr
300kr
C-klass*
200 kr
300 kr
400 kr
B-klass
225 kr
300 kr
400 kr
A-klass
225 kr
300 kr
400 kr
Elitklass
300 kr
400 kr
500 kr
Svenska cupen individuellt (U11- U17)
600 kr
600 kr
600 kr
WJT-tour (U13-U19) inkl ev övernattning
600 kr
600 kr
600 kr
SGP, Elit inkl ev övernattning
300 kr
400 kr
500 kr
Landslagsuppdrag
600 kr
600 kr
600 kr
Svenska cupen lag (U13-U17)
0 kr
0 kr
0 kr
Seriespel
0 kr
0 kr
0 kr
*Om det är inte är spelare som ingår i tävlingsgrupperna som spelar C-klass subventionerar inte klubben
anmälningsavgiften som t ex föräldrar

Lägeravgifter
Hur mycket som subventioneras avseende avgifter för ett träningsläger kan variera. Utgångspunkten är att
deltagande på ett träningsläger skall betalas av spelaren själv till 100 %. Följande undantag finns
1) Träningsläger där Hallands Badmintonförbund eller region syd tar ut deltagare t ex regionsläger. Spelaren
betalar 50% av anmälningskostnaden för dessa läger. Resekostnader i samband med dessa läger står
spelaren själv för.

Reseersättningar
Vid resor över 35 mil t o r från Halmstad utgår ersättning med 18,50 kr/mil förutsatt att man har samåkt och
därmed minimerat klubbens kostnader. För att milersättning skall utgå gäller att den som kör i första hand
medtar spelare och därefter i mån av plats föräldrar eller övriga. Observera att resor till Göteborg, Malmö, Borås
och Jönköping inte berättigar till reseersättning.

Seriespel och Svenska cupen lag
Klubben står för alla kostnader kopplade till seriespel och Svenska cupen lag. Om privat bil används efter beslut av
serieansvarig utgår reseersättning med 18,50 kr/mil oavsett avstånd.

Ersättning för logi/resor i samband med WJT, SM och Svenska cupen (individuellt)
Generellt gäller att styrelsen eller av styrelsen särskild utsedd ledamot i varje enskilt fall beslutar om nedan
ersättningar då spelare representerar klubben i WJT och SM eller av Svenska badmintonförbundet motsvarande
anordnad tävling.
Spelare skall i god tid via tränare/tävlingsansvarig erhålla information huruvida ersättning ges eller ej.
Föreningen ersätter enlig följande:
• Logi med maximalt 500 kr/natt och spelare eller billigaste alternativet
• Reseersättning utgår med 18,50 kr/mil eller billigaste resealternativet dock med maximal kostnad om
2000 kr/spelare.
För att erhålla milersättning gäller samma regler som under rubrik reseersättningar.
Spelaren skall spela i klubbkläder om spelaren går till semifinal eller längre på WJT och SM.
OBS de spelare som har personliga kontrakt med föreningen är det dessa kontrakt som gäller!
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Ersättning för Logi/resor i samband med SGP, senior SM eller veteran SM
Generellt gäller att styrelsen eller av styrelsen särskild utsedd ledamot i varje enskilt fall beslutar om nedan
ersättningar då spelare representerar föreningen i SGP, senior och veteran SM eller av Svenska
badmintonförbundet motsvarande anordnad tävling.
Spelare skall i god tid via tränare/tävlingsansvarig erhålla information huruvida ersättning ges eller ej.
Föreningen subventionerar enligt följande:
• logi med maximalt 500 kr/natt och person eller billigaste alternativet för deltagande spelare
• Reseersättning utgår med 18,50 kr/mil eller billigaste resealternativet dock med maximal kostnad om 2
000 kr/ person.
• Ersättning för medföljande ledare/tränare kan bli aktuellt men beslutas vid varje enskilt tillfälle.
För att erhålla milersättning gäller samma regler som under rubrik reseersättningar.
Spelaren skall spela i klubbkläder om spelaren går till semifinal eller längre på WJT och SM.
OBS de spelare som har personliga kontrakt med föreningen är det dessa kontrakt som gäller!

Ersättning i samband med landslagsuppdrag
Spelare skall i god tid anmäla intresse att delta eller informera kansliet om uttagning till landslagsspel eller
motsvarande. Därefter informerar tävlingsansvarig styrelsen vilken i sin tar beslut huruvida ersättning enligt
nedan kan utgå. Spelare skall i god tid via tränare/tävlingsansvarig erhålla information huruvida ersättning ges
eller ej.
Huvudregeln är att spelaren betalar 600 kr per Landslagsuppdrag (läger, samlingar, internationella mästerskap
etc). Spelaren skriver sedan en reseräkning och lämnar den till klubben för utbetalning. Samma
reseersättningsregler som för WJT-tour gäller även för landslagsuppdrag.
Dessutom kan spelaren få matersättningsbidrag i samband med t ex internationella stortävlingar som EM och VM.
Beslut om detta tas i varje enskilt fall av styrelse eller tävlingsansvarig.
OBS de spelare som har personliga kontrakt med föreningen är det dessa kontrakt som gäller!

Internationella tävlingar
Internationella tävlingar som inte är kopplade till landslagsspel står klubben för 50 % av anmälningsavgiften. Reseoch logikostnader står spelaren själv för.

22. Sponsorer
Halmstad Badmintons sponsorer är oerhört viktiga för vår verksamhet och bidrar i hög grad till
vår framgång. Rent praktiskt har vårt sponsorprogram gjort det möjligt för oss att anställa en
tränare, som tillsammans med alla de ideella tränare vi har bildar de navet i vår verksamhet.
I vår strävan mot att åter gå upp i elitserien är en kontinuitet i tränarskapet viktig och ert bidrag
går oavkortat till detta. Idag spelar vi i division 1 (nästa steg är just elitserien) och vi vet med oss
att vägen ligger framför oss.
Vår verksamhet växer och i takt med det sprider vi också våra sponsorers varumärken allt mer.
Våra sponsorer är ambassadörer för Halmstad Badminton på samma sätt som vi blir våra
sponsorers ambassadörer – en lyckad kombination där alla vinner.

23. Citykort
Klubben har under många år satsat på att öka intäkterna genom att förmedla/sälja City-kortet.
Samtliga medlemmar tilldelas ett st. kort per termin som Ni själva kan köpa eller sälja vidare.
Dessa lämnas ut under september och mars månad i särskilt brev.
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24. Hemsida
Klubbens hemsida www.halmstadbadminton.se.Här hittar du all information om klubbens
verksamhet, tävlingar och andra aktiviteter. Här kan du även följa klubbens Facebook-sida. Vår
webbmaster Thomas Carlsson tar gärna emot referat, resultat och bilder från olika aktiviteter. Du
når Thomas på Thomas Carlsson på mailadressen thca73@gmail.com.

25. Kansli och klubbrum
Klubbens klubbrum är öppet för medlemmar och kan användas för t.ex. läxläsning. Det är också
möjligt att låna klubblokalen för t.ex. barnkalas som kan kombineras med ”badmintonlek” på
bana 11-14. Reservation görs via kansliet. Du kan alltid kontakta kansliet om du har frågor.
Kansliets öppettider:
Måndagar
12.30 – 15.30
Tisdagar
12.30 – 15.30
Onsdagar
12.30 – 15.30
Torsdagar
12.30 – 15.30
Fredagar
12.30 – 15.00
Adress: Söndrumshallen, Bäckagårdsvägen 130, 302 41 Halmstad
Plusgiro:
10 68 11 - 3
Bankgiro:
5611-7229
Telnr.
035-369 19
Mail: badminton@halmstad.net
Hemsida: www.halmstadbadminton.se

26. Hallens öppettider
Hittar du på Söndrumshallens hemsida: www.sondrumshallen.se

27. Klubbens planeringskonferens och klubbens årsmöte
Alla intresserade medlemmar och föräldrar är hjärtligt välkomna att delta i klubbens
planeringskonferens som genomförs under maj månad.
Alla medlemmar är hjärtligt välkomna till klubbens årsmöte som genomförs i början av juni. Vid
detta tillfälle sker även prisutdelning för klubbmästerskapen och ett antal särskilda utmärkelser
delas ut.
Har du frågor du vill lyfta, tag gärna kontakt med kansliet eller med styrelsen.
HALMSTAD BADMINTONKLUBB

28. Styrelsen
Styrelsen Halmstad Badmintonklubb
Jörgen Peters, ordförande
Lena Holm, v. ordförande
Bosse Lundquist, kassör
Jonas Hammarberg, sponsring
Niclas Rosengren, tävlingsansvarig
Maria Strandberg, tränaransvarig
Amanda Nilsson, sekreterare
Pär Johnsson, suppleant
Sofie Hammer, suppleant
Kalle Overgaard, adj.hedersledamot

0705-13 20 75
0738-07 33 97
0702-55 98 26
0760-01 30 00
070-259 84 67
0706-21 99 89
0730-77 87 92
070-639 49 11
070-365 45 13
0705-75 90 44
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Thomas Carlsson, webbmaster
Tarja Mantere, kanslist
Julia Jansson, ungdomstränare

0709-57 61 59
035-369 19
0703-74 15 40

LYCKA TILL MED BADMINTONSPELET!
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