Till dig med barn/ungdom som tränar i Västra Frölunda Badminton
Denna information är sammanställd för att du som förälder skall få bättre förståelse om hur
vår gemensamma förening fungerar. Att ha kunskap och inblick i föreningens verksamhet
ökar möjligeten att vi alla ska kunna bidra efter bästa förmåga. Allt för att ge våra barn
möjlighet att utvecklas inom sporten i framtiden, efter egna målsättningar och
förutsättningar.
Badminton är en fantastisk idrott som ger teamkänsla i en individuell idrott, kontakter över
hela Sverige och långsiktiga relationer. Det är världens mest sociala idrott där både flickor
och pojkar tränar och tävlar tillsammans.
Bakgrund
Västra Frölunda Badminton är en ideell förening som grundades 1970 och ansvarar för all
ungdomsverksamhet för badminton i Sportarenan.
Basen i vår verksamhet är badmintonskolan, som är för barn och ungdomar i åldrarna 5-15
år. Verksamheten är till för nybörjare och man kan träna 1-2 gånger/vecka efter skoltid. Från
badmintonskolan har man sedan möjlighet att gå vidare i föreningens juniorverksamhet i
olika tränings/ tävlingsverksamheter.
Föreningen har flera tränare. Deltidsanställd är Huvudtränare Johan Blom, som är en av
Sveriges mest meriterade och erfarna tränare. Han är bl a verksam som tränare på
badmintongymnasiet. Till sin hjälp har han äldre spelare, styrelsemedlemmar och några
föräldrar.
Ekonomi
Föreningens främsta inkomstkällor är medlemsavgifter, bidrag och intäkter vid tävlingar.
Största utgifterna är tränare, banhyra i Sportarenan och bollar. Precis som i andra
idrottsklubbar är föreningen beroende av ideellt arbete, inte bara från styrelsen utan också
från dig som förälder och från spelare i klubben.
Vi letar dessutom aktivt efter fler sponsorer. Kontakta Gustaf Öjerskog i styrelsen om du, ditt
företag eller din arbetsgivare kan bidra. Vi kan skräddarsy olika sponsorspaket. Små som
stora sponsorer är lika välkomna.

Träning
Frölunda Badminton erbjuder unika möjligheter att utöva sporten på alla nivåer; från
nybörjare till landslagsspel. Ambitionen är att alla ska kunna utvecklas utifrån sin ambition
och förutsättningar. För barn och ungdomar har vi sedan lång tid tillbaka en stor
badmintonskola och ett flertal tävlingsgrupper för Junior/Senior för de som kommit lite
längre i utvecklingen. Dessutom har vi vuxen/motionsgrupp där vi lär ut grunderna i
badminton till vuxna. För mer info se Träningsgrupper på hemsidan.
Tävling:
Vi uppmuntrar barn och ungdomar att tävla. Föreningarna i Göteborgstrakten arrangerar allt
ifrån nybörjartävlingar (nivå 1) till elittävlingar (nivå 4-7). Barnen/ungdomarna delas in i
åldersklasser U9-U17. Mer information om tävlingar finns på informationstavlan vid
klubbrummet, vår hemsida samt tränarna.
När vi arrangerar tävlingar:
Vi arrangerar flera tävlingar, för att marknadsföra föreningen och för att få inkomster. Varje
år arrangerar vi GotElit (tillsammans med andra göteborgsklubbar), Frölundaspelen och
Frölunda Nybörjartävling och en del interna tävlingar. Dessutom arrangerar vi med något års
mellanrum en större tävling, som t ex ungdoms SM i någon klass.
När klubben arrangerar tävlingar behövs all hjälp som går att få och här hoppas vi att du
som förälder och ditt barn kan ställa upp som funktionär. Beroende på viken tävling det är
behövs det allt från 10 till 50 funktionärer, då jobbar varje funktionär ett pass på ca 4
timmar.
Vad gör du då som funktionär? Du vänder siffror, svarar på frågor och ser till att allt flyter på,
lämnar ut matchprotokoll och städar undan efter tävlingen. Till vissa tävlingar behöver vi
även linjedomare, det kan man vara när man är lite äldre och har spelat ett tag. Varje tävling
har en (eller flera) tävlingsledare samt en funktionärsansvarig. Dessa är styrelsemedlemmar
eller andra medlemmar i föreningen som också är där ideellt. Den som är funktionärsansvarig har en genomgång när ni kommer om vad som gäller. Så du behöver inte kunna
något i förväg.

