Inledning
Välkomna till en ny badmintonsäsong med Malmö Badmintonklubb. Vi står inför nya
utmaningar med nya mål och hoppas att vi får en givande och rolig säsong.

Spelare och seriespel
Vi har i år två serielag i div 1, ett i div 2 och ett i div 3.
Förutsättningarna med två lag i samma serie (Div. 1) är att spelare endast får spela i ett av
lagen, dvs. när första matchen spelats i något av lagen får man inte spela för andra laget.
Däremot får man fortfarande spela för MBK:s lag i andra divisioner.

Div 1

Lagledare: Kristoffer Lundqvist (MBK1) samt xxxx (MBK2)
Div 1 Syd
( 8 lag)

Västra Frölunda BMK 1
Lugi BMK 1
Malmö BK 1
BMK Aura
Malmö BK 2
Halmstad BMK
BMK Wätterstad
Göteborgs BK 1

Div 2 SYD B

Sammandrag
+ Arrangör:
2016-09-24
2016-11-05
2016-11-26
2017-01-07
2017-03-11
2017-04-08

Lagledare: Louise Jönsson och Charlotte Jörlöv

Div 2 Syd B
( 7 lag)
Lugi BMK 2
Malmö BK 3
Fridhems RC
Oskarströms BK
Skälderviken BMK
Helsingborgs BMK
Lugi BMK 3

Sammandrag
+ Arrangör:
2016-09-24
2016-11-05
2016-11-26
2017-01-07
2017-03-11
2017-04-08

Div 3 SYD B

Lagledare: Anders Kaarde Olsen

Div 3 Syd C
( 5 lag)
BMK Aura 2
Staffanstorps BMK 1
Sjöbo BMK
Skurups BMK

Sammandrag
+ Arrangör:
2016-11-05
2016-11-26
2017-03-11
2017-04-08

Malmö BK 3

Träningstider och träningsupplägg
Träningstider och hur tiderna fördelas meddelas kontinuerligt på hemsidan
http://www6.idrottonline.se/MalmoBMK-Badminton/
Preliminärt ser det ut enligt följande:
Måndagar, Bäckagårds sporthall
Grupp A: 17-18
Grupp B: 18-19:30
Tisdagar, Videdals sporthall, från och med vecka 40
Grupp A: 17-18
Grupp C: 18-19:30
Onsdagar, Bäckagårds sporthall
Grupp A: 17-18
Grupp B: 18-19:30
Torsdagar, Bäckagårds sporthall
Grupp C: 17-18:30
Lördagar, Bäckagårds sporthall, från och med vecka 40
10:30-11:30 Träning för alla grupper
11:30-13:00 Familjebadminton (barn och föräldrar tillsammans)
Malmö Badmintoncenter Senior/Elitungdom: Måndagar, onsdagar, torsdagar (ev lördagsöndag)

Ekonomi
2016/2017 års budget baseras på intäkter av olika slag. Klubben räknar med inkomster från
diverse egna och samarrangerade tävlingar, läger med mera. Inkomsterna från dessa
arrangemang är viktiga för att klubben skall ha råd att subventionera spelarnas tävlande.
Därför är det också väsentligt att spelare som tävlar mycket ställer upp och hjälper till vid
dessa arrangemang. Spelare kan även göra insatser som tränare eller funktionärer i andra
sammanhang.
Klubben anmäler inte spelare till tävlingar om inte spelaren har betalat in tävlings/
träningsavgift och licensavgift.
Bollar: Vid träningsledd klubbtävling används bollar enligt tränarens anvisning. Vid
individuell träning och/eller fritt spel som ligger utanför klubbtider betalar spelaren själv
bollarna. Bollar kan köpas från klubben till subventionerat pris. Ni får inte ta med bollrör från
en klubbledd träning för att användas till egen träning!
Spelarrepresentant
Spelarrepresentanter i styrelsen tillsäts under hösten 2016.
Kläder
Spelare som blir uttagna till seriespel samt spelare som är anmälda av klubben till individuella
tävlingar skall spela i klubbkläder (undantag för spelare med annat avtal med klubben).
Preliminär kostnad för två tröjor, ett par shorts/kjol och en träningsoverall är 1500:- + tryck.
Vill man endast köpa enskilda plagg så kontakta vår konsulent.

Avgifter säsongen 2016/2017
Medlemskap/Familjemedlemskap
Medlemsavgift 200 kr per person (eller familjemedlemskap för 300 kr). När familjen blivit
medlem ingår möjlighet till familjebadminton lördagar på Videdalskolans sporthall! Gå in på
Malmö badmintonklubbs hemsida och registrera er, sen är det bara att komma till Videdal och
spela!
Träningsavgifter SEK/år
födelseår/grupp

A

B

C

D

E

född 08 eller yngre

800 kr

900 kr

900 kr

född 06/07

1000 kr 1100 kr 1100 kr 1600 kr 2500 kr

född 05 eller äldre

1200 kr 1300 kr 1300 kr 1600 kr 2500 kr

1600 kr 2500 kr

Vill ni dela upp kostnaden på 2 terminer istället går det bra men kontakta kassör Nils "Öja"
Hansson för detta.

Licens
behövs för försäkring, för att tävla och spela seriespel och kostar enligt följande:
senior-/veteranlicens

födda 1997 och tidigare

200 kr

U19, U17 och U15

födda 1998-2003

100 kr

U13, U11, U9

födda 2004 och senare

50 kr

Inbetalningskort på hela summan delas ut i början på säsongen. För de seniorer/elitungdomar
som vill dela upp träningstävlingsavgiften på vår- respektive höstsäsong meddelas kassören
Nils ”Öja” Hansson om detta.

Tävlingskostnader Malmö Badmintonklubb
Elittävlingar för Senior/Juniorspelare:
Generellt gäller att MBK betalar anmälningsavgift i 5 tävlingar (2 kategorier) per säsong
under förutsättning att träningsavgift för hela säsongen betalas. Klubben lämnar kostnadsersättning på max 500:- per Elittävling (av dessa 5) mot uppvisande av kvitto/redovisning.
Samordning mellan spelare förutsätts för att ersättning skall utgå, t.ex. vid bilkörning gäller
minimalt antal bilar. Klubben förutsätter att den aktive ordnar övernattningar hos bekanta eller
vänner när sådan möjlighet finns. Kostnadsersättningar lämnas endast för tävlingar som spelas
mer än 50 km från Malmö. Eventuella elittävlingar norr om Uppsala subventioneras normalt
inte av MBK.
Som motprestation förväntas spelaren vara behjälplig/tillgänglig vid klubbens arrangemang
(tävlingar, seriespel mm.). Spelare som tävlingsspelar på klubbens bekostnad skall även vara
tillgängliga för seriespel om man blir uttagen till något av lagen. Alla anmälningar till
tävlingar skall förankras med tränare. Spelaren ansvarar för att anmälan sker via hemsidan till
konsulent som anmäler till samtliga tävlingar.
Önskas stöttning från klubben utöver detta krävs ett individuellt avtal. Kriterier för detta är
egen satsning, målsättning, möjlighet till framskjutna placeringar i större tävlingar och vad
man själv kan bidra med i klubben (tränare, klubbfunktioner, sponsorhjälp mm.)
Till SM sker uttagning av tränarna. Ingen avgift för SM-tävlingar för spelarna.

A, B och C-klasstävlingar:
Riktmärket är att klubben betalar anmälningsavgifter i högst två kategorier i högst fem
tävlingar per år (egen tävling inkluderad) om tränaren och den aktive är överens om sådant
tävlingsupplägg. Ersättning för resa och logi utgår inte. Klubben förutsätter att de aktiva delar
ev. bensinkostnader. En spelare som kan vara aktuell för uppklassning kan få beviljat fler
startavgiftskostnader efter samråd med tränare.
Spelare som tävlingsspelar på klubbens bekostnad skall även vara tillgängliga för seriespel
om man blir uttagen till något av lagen. Spelaren skall även vara behjälplig vid klubbens
arrangemang. Alla anmälningar till tävlingar skall förankras med tränare. Spelaren ansvarar
för att anmälan sker via hemsidan till konsulent som anmäler till samtliga tävlingar.
Till SM sker uttagning av tränarna. Ingen avgift för SM-tävlingar för spelarna.
Elitungdomstävlingar:
Till ungdomselittävlingar anmäls spelarna om Tränare/Elitutskott anser det motiverat.
Tävlingar i Danmark skall godkännas av ansvarig tränare. MBK subventionerar Danmarkstävlingar med anmälningsavgift i max två kategorier. Klubben betalar anmälningsavgift i max
två kategorier i max fyra SJT-tävlingar och max sex danska tävlingar. Ersättning för en
spelare (som är kvalificerad till huvudtävlingen i SJT) ges med max 500:- per tävling mot
uppvisande av utlägg. Till danska tävlingar ges en reseersättning på 100:- per aktiv/tillfälle.
Brobizz kan lånas av klubben om det är en samordnad transport med flera deltagare.
Tävlingsungdomar:
Till ungdomstävlingar anmäls spelarna om tränaren anser det motiverat och föreslår i så fall
vilka tävlingar som är lämpliga. MBK står för anmälningsavgifter i max 5 tävlingar per
säsong i max 2 kategorier.
Förutsättning för att ersättning och uttagning till tävlingar ska vara aktuell är att de aktiva är
med i klubbens träningsupplägg
Alla anmälningar till tävlingar skall förankras med tränare. Spelaren ansvarar för att anmälan
sker via hemsidan till konsulent som anmäler till samtliga tävlingar.
Till SM sker uttagning av tränarna. Ingen avgift för SM-tävlingar för spelarna.
Aktuella tävlingar
Aktuella tävlingar finns på hemsidan under fliken ”Tävlingsanmälan”. För övergripande
tävlingskalender se förbundets hemsida. Nybörjartävlingar finns på en särskild lista och
anmäls via mejl till klubbens konsulent: malmo.bmk@gmail.com
OBS! Anmälan till tävling skall göras senast 4 veckor innan tävlingen för att den skall hinna
registreras! För SM och andra större tävlingar är det 5 veckor innan.

Egna arrangemang
MBK förutsätter att aktiva hjälper till vid klubbens egna arrangemang såsom tävlingar,
seriesammandrag, läger mm.

15-18 September Skånska Ungdomsspelen . Mycket hjälp behövs
29-30 oktober Yonex MBK Open ABC,U13-U17. Alla hjälper till när man spelat färdigt
19-20 nov DM. Hjälp till om behov finns
6-7 maj BEMT Cup samt MBC Tourfinal. Alla hjälper till när man spelat färdigt.
Samarrangemang med Aura

Seriehelger egna arrangemang:
2016-11-05 div 2 Syd B
2016-11-26 div 1 Syd
2017-03-11 div 1 Syd

Konsulent
Louise Jönsson är konsulent och ansvarar för att tävlingsanmälan görs. Observera att det är
spelarens eget ansvar att information kommer konsulenten till del. Tävlingsplanering skall
lämnas till/planeras med utsedd ansvarig tränare innan tävlingssäsongen startar. Denna ligger
till grund för anmälningar och lämnas som en preliminär grund till konsulenten – som är den
som anmäler. Observera dock att definitiv anmälan ska göras via hemsidan i god tid före
sista anmälningsdatum. KOMMER INTE ANMÄLAN IN VIA TJÄNSTEN PÅ
HEMSIDAN BLIR DU/NI HELLER INTE ANMÄLDA.
Med dessa rader hoppas vi i styrelsen att riktlinjer för säsongen blivit tydliga.
Lycka till!!
Malmö i augusti 2016
Styrelsen
Malmö Badmintonklubb

