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Utvecklingspunkter avseende våra nationella tävlingar i distriktet. Vs 2 
 
 

 Tillhandahålla fasta siffervändare 
Arrangör skall ha ett uppsatt mål att, för åtminstone seniorklasserna, tillhanda siffer- 
vändare. Detta kan lösas på lite olika sätt: 
 - ”Sponsring” av en annan idrottsförening eller liknande. Motprestation är då att de 
    tillhandahåller siffervändare vid badmintontävlingen. 
- Som morot till siffervändare betalar man ex vis 5 kr/match eller har någon form av 
  poängsystem som ger något i slutändan. Pengar, fika, en pryl etc. 
- Frivilliga utan motprestation. Kan man få tag på det idag? 
 

 Event och inramning 
Kan vi erbjuda spelare och publik något mer runt själva matcherna. 
 

 Nytt tänk kring söndagens slutspel 
- T ex kan man bestämma spelordningen först på lördag kväll när man vet vilka spelare 
  som är kvar i turneringen. 
- Samla alla spelare på samma hall! 
 

 Elitklassarrangemang 
Arrangeras elitklass skall minst semifinaler och finaler dömas av domare. 
Det räcker ju med klubbdomare och det ska vi kunna ordna tillsammans i distriktet. 
 

 Antal klasser och antal spelare 
- Kanske vi bör fundera på hur mycket matcher och hur många spelare vi kan ta emot. 
- Skall vi maximera antalet anmälningar? Jämför t.ex. Vikingaslaget i Sollentuna.. 
- Antal tillåtna kategorier? Emellertid tror inte jag detta är så lyckat. Dessutom måste 
  t ex A-klass tillåta alla tre kategorier om det är ett NSP-arrangemang. 
 

 Tidsschemat 
Med nya TP så ställs större krav på arrangören vid tidsättningen av en tävling. 
Detta är bra. En bra tidsättning har arrangören igen i goodwill genom nöjda spelare, 
ledare o föräldrar. Tveka därför inte att lägga ett par timmar extra på tidsättningen av 
tävlingen. 
 

I ”Rekommendationer och skallkrav, tävlingsarrangör Hälsingland”, finns under rubriken 
tidsättning angivet några tydliga förslag på vad en arrangör bör ha i åtanke när tävlingen 
skall tidsättas. 
 

Viktigt att tänka på är att i den tidiga planeringen avsätta tid för tidsättningen av 
tävlingen. Detta bör absolut inte göras samtidigt som den lottas. Planera detta som 
en separat aktivitet. 
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 Tävlingsavgifter 

Kan vi i likhet med t ex Stockholms Badmintonförbund besluta om inom distriktet 
en gemensam nivå på tävlingsavgifter? 
 

 Tävlings-PM 
Det skall alltid finnas ett tävlings-PM för nationella arrangemang. 
Hälsinglands Badmintonförbund ansvarar för att det finns en mall framtagen för detta! 
Arrangör tillser att detta publiceras i god tid på hemsida samt genom TP. 
 

 Vision och tidsplan 
Gör en tidsplan, en vision, exempelvis för tre år framåt hur ni vill att tävlingen skall se 
ut och utvecklas. Ta inte allt på en gång ute bara några saker åt gånget. Men se till att 
genomföra det. Det skall då också finnas en tydlig plan på hur det skall genomföras och 
självfallet vem eller vilka som skall ansvara för att detta blir genomfört. 
 
Utbildning 
- Utbilda tekniska funktionärer så som tävlingsledare och matchledare. 
  Detta är också ett tydligt krav enligt nya ”Kriterier Hälsingetävlingar fr säs 2012-2013”. 
- Sträva efter att hela tiden öka på befintligt kompetens. 
- Utbilda klubbdomare. Detta är ett krav om t ex elitklass eller riksklass skall arrangeras. 
- Vid arrangemang av elitklass/riksklass utbilda linjedomare. 
   Likväl som det finns domare skall det naturligtvis finnas linjedomare vid den här 
   typen av tävlingar som elitklass och/eller riksklass. 
 

 Image 
- Kanske en dresscode för funktionärer? 
- Hur vill vi att spelare, ledare och föräldrar från andra klubbar och andra distrikt skall 
  uppfatta vår tävling? 
- Vilka signaler vill vi skicka? 
- Matchvärdar/Hallvärdar? 
- Referee? 
 

 Samarbete 
För att lyfta våra tävlingar ytterligare en dimension skall vi inte vara rädda att samarbeta, 
använda oss av varandras kompetens och dra nytta av varandras erfarenheter och kunskap. 
Det kan också vara en väg att avlasta våra funktionärer genom att utnyttja fler personer. 
 
Ett mål är att ha en gemensam planering inför ny säsong och nya tävlingar om vad som 
skall läggas vikt på till arrangemangen. Samtidigt en utvärdering av föregående säsong. 
 

 
Jan-Erik Sandin, april 2009, november/december 2011 uppföljning 
Referee, Hälsinglands Badmintonförbund 


