Välkommen till tävlingssektionen

Klubbens historia
Skellefteå Badmintonklubb bildades 1984 och fick en nystart när Korpen lade ner sin
verksamhet i början av 2000 talet. Under en period så bedrev klubben både badminton och innebandyverksamhet men idag återstår bara badmintonverksamheten.

Organisation
Klubben består av två sektioner, motion och tävling. Motionssektionen har ett antal
olika serier för motionärer. Tävlingssektionen som består av ett antal olika träningsgrupper allt från nybörjare till högre tävlingsnivåer.
Tävlingssektionen består idag av 4 träningsgrupper.

Badmintonskolan
Badmintonskolan tränar 1 timme 1 gång i veckan. Det är den grupp där man normalt
börjar för att lära sig grunderna. Man lär sig hålla i racketen rätt, serva, grunderna i
slagen och hur man kan styra bollen. Här räknas man vara med i ca 1-1 ½ år. Gruppen är anpassad för nybörjare, Ungefärlig ålder 6-11 år.

C-Gruppen
C-gruppen tränar 1 timme två gånger i veckan. I den här gruppen tränar vi på grundslagen och fotarbetet. Det är även här man tränar om man vill prova på att tävla lite.
Ungefärlig ålder 9-15 år, beroende på erfarenhet.

B-gruppen
B-gruppen, 1,5 timme 2 gånger i veckan. Här börjar man träna mera teknik i de olika
slagen och fotarbete. Det ingår även en del fyspass för att stärka upp de muskler
som krävs. Man kanske har börjat tävla lite mera och behöver lite mera utmaningar.
När denna grupp ger för liten utmaning, tar man även här kontakt med sin tränare för
att diskutera om man är redo för en övergång till A-gruppen.

A-gruppen
A-gruppen tränar 2 timmar 3 gånger i veckan. Här är det betydligt mera satsning och
ett stort fokus på teknik, fotarbete och fyspass. För att vara med här krävs det att du
behärskar fotarbetet och de vanliga slagen som clear, drop, lyft och smash eftersom
man jobbar mycket med så kallade modulövningar.

Egen träning
Egen träning utanför träningstid får tävlingsmedlemmar göra gratis på ledig bana.
Som medlem finns ditt namn på en lista i receptionen. Om betalande spelare behöver
banan kan man dock behöva lämna den eller själv betala. Strötider för medlemmar
kostar 60 kr per bana och timme (icke medlemmar 100 kr per bana och timme).
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Medlemsregistret
Det är viktigt för oss att vi har ett korrekt och uppdaterat medlemsregister. Vi använder oss av Riksidrottsförbundets webbplats IdrottOnline där vi hanterar våra medlemmar och det statliga och kommunala stödet för ungdomsidrotten. Vi använder
också detta register för att kommunicera med våra medlemmar.
Det är därför viktigt för oss att du förser oss med korrekta uppgifter, framför allt en
korrekt och fungerade e-postadress eftersom vi önskar kunna hantera den mesta
kommunikationen via e-post.

Att börja spela badminton
För att det ska vara lätt att prova på badminton har vi också gett två alternativ till
medlemsavgift för badmintonskolan – termin eller säsong. Eftersom det ingår en försäkring i medlemskapet är det viktigt att göra inbetalningen senast efter 3 träningstillfällen. Det innebär alltså att man har 3 gånger på sig att bestämma sig för om man
vill spela badminton i våra grupper. Efter att betalningen är gjord så finns alla medlemmar i en förteckning i kiosken

Medlemsavgifter
Som medlem i Skellefteå Badmintonklubb erhåller du rabatter på delar av sortimentet
i kiosken samt möjligheten att träna med din grupp. I medlemskapet ingår också en
försäkring och i vissa fall även spelarlicens. Avgifterna för medlemskap är som följer:
Grupp
Badmintonskolan
C-Gruppen
B-Gruppen
A-Gruppen

Kostnad
500 kr
800 kr
1 200 kr
1 500 kr

Kommentar
Tillkommer medlemsavgift
Tillkommer medlemsavgift
Tillkommer medlemsavgift
Tillkommer medlemsavgift

Medlemsavgiften är 100 kr per säsong och den tillsammans med aktivitetsavgiften
betalas in till Plusgiro 40 09 46-0. Märk inbetalningen med medlemmens personnummer och namn.
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Din insats i klubben
Klubben drivs precis som många andra klubbar genom ideellt arbete. Din insats i
klubben är viktig. Som tur är så är vi många som kan hjälpas åt och din insats sträcker som minst till två uppgifter.

Receptionstjänst
Det är vi medlemmar som bemannar receptionen eller kiosken som den kallas. Klubbens alla sektioner delar på tjänstgöringen i kiosken vilket innebär att tävlingssektionens ansvar begränsar sig till tisdagar, torsdagar och söndag dag.
Om du är ute i god tid kan du själv välja vilka dagar du arbetar i kiosken. En lista med
tider finns i entrén till hallen. Där fyller du i ditt namn och telefonnummer för de dagar
som passar dig. Tävlingssektionen fyller i de rödmarkerade dagarna. Nyckel till hallen
kvitteras ut i kiosken mindre än en vecka innan det tillfälle du ska vara där. Instruktioner för dina arbetsuppgifter finns i kiosken. Ta gärna kontakt med någon som står i
kiosken om du är osäker men med sunt förnuft så kommer du långt.
Arbetsinsats
De antal timmar som du ska arbeta i kiosken beror på vilken grupp du tillhör.
Grupp

Omfattning

Kommentar

Badmintonskolan
C-Gruppen
B-Gruppen
A-Gruppen

1 gång per säsong
2 gånger per säsong
3 gånger per säsong
4 gånger per säsong

Varav minst en söndag
Varav minst en söndag

Vill man dela söndag med någon annan är det fritt fram att komma överens med en kompis, men då
innebär det att man tar 2 halva söndagar.

Guldfjädern
Reservera 21-22 februari för vår årliga tävling Guldfjädern. Då kommer en insats att
krävas av klubbens samtliga medlemmar. Tävlingen spelas i Degerbyhallen och under lördagen kommer vi även att ha matcher i A-torpshallen. Alla indelas i arbetsgrupper, och vilken grupp du tillhör får du veta ungefär en månad innan. Vill man sedan byta med varandra om det inte skulle passa med dagar eller tider, är det fritt
fram. Som funktionär är det främst fika/mat-försäljning som blir aktuellt, men även
bakning.
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Tävlingar
Tävlingar är något som vissa tycker om och andra inte. Det är alltid upp till var och en
att välja om man vill tävla eller inte, men vi försöker stötta och peppa alla medlemmar
så gott det går eftersom vi ser att de utvecklas av det. Man kan se, framför allt på
nybörjarna, att de bara under en tävlingsdag utvecklas enormt och blir bättre, och det
är fantastiskt roligt! Även matcher man förlorar kan man utvecklas av och där har
även ni som föräldrar en del i att hjälpa dem att våga och sedan också känna att det
är okej att förlora ibland. Alla gör det någon gång.
Nybörjartävlingar finns främst norrut. Vi brukar försöka skicka ut information när det
är dags för anmälan till tävlingar, men ta också för vana att kolla in vår anslagstavla
där vi sätter upp anmälningslistor.
Något som också är otroligt roligt att se under tävlingarna, är att stämningen både
inom klubben oavsett ålder och mellan klubbar är trevlig och skön. Ingen kaxighet
och hatstämning, utan tävlingarna brukar istället generera nya bekantskaper som
sedan underhålls via olika sociala medier.
Vid tävlingar står klubben för anmälningsavgifterna, men sedan får varje spelare betala för resa och boende (brukar ofta vara i klassrum eller campingstugor). Vi har ett
par tävlingar som vi utser till klubbresor och där trycker vi lite extra på att så många
som möjligt ska åka på dessa tävlingar.
För den här säsongen är det följande tävlingar som är utsedda till klubbtävlingar:
11-12 oktober
13-14 december
7-8 februari
25-26 april

Luleträffen, Luleå
Badmintonstadion Cup
Arctic Open
Umeå Nordiska

Luleå
Umeå
Luleå
Umeå

Som förälder är man också välkommen som medföljande supporter och eventuellt
chaufför. Vi försöker få ihop 2 chaufförer per fordon vid längre resor för att kunna
byta av varandra. Det är ju värdefull last vi har. Inför varje tävling skickar tävlingsansvarige in anmälningarna och sedan ungefär en vecka i förväg får varje spelare ett
mail med tider för avresa osv.
Alla som tävlar, oavsett ålder måste vara licensierade. Detta gäller oavsett om man
är nybörjare eller ej. Kostnaden för att licensiera sig står klubben för. För alla som är
nya i tävlingssammanhang finns det nybörjarklasser. När man spelat som nybörjare
ett tag och känner att motståndet inte längre motsvarar din nivå, börjar man spela i
normala klasser. Detta brukar normalt vara efter andra säsongen. Nybörjarklasserna
spelar med nylonbollar och vanligast är att dessa ingår i tävlingen men för övriga
klasser gäller fjäderbollar och dessa står man för själv. Klubben har då också en policy som spelaren och förälder ska skriva under.
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