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BMK Kungs vision 2020

-

Anlita externa tränare för att öka kvalitén
Etablera ett medlemsantal på 150-200 personer.
Minst 1 serielag, idag i 4:an imorgon i division 3.

-

Arbeta för att kommunen bygger en ny idrottshall i centrala Kungsbacka, där
fler racketsporter kan samlas med eget kansli och sportshop

-

Lyckas behålla och stärka den klubbanda, gemenskap och glädje som präglar klubben idag

Vi verkar i en av Sveriges mest expanderande kommuner med dess möjligheter och problem. Arbetet kring vår vision
har omarbetats med tanke på bl. a bristen på lokaler i kommunen och därmed begränsade möjligheter att växa.
Klubbutveckligen startade tillsammans med SISU under verksamhetsåret 2013/14. Viss mer träningstid går att finna
med befintligt lokalutbud och de nya hallar som byggs efterhand. Vi har beslutat att anlita externa tränare för att
tillsammans med våra egna kunna öka kvalitén på träningarna och ge fler medlemmar möjlighet att spela/lära
badminton. Det är många som varje vecka ställer upp ideellt för klubben och gör en fantastisk insats. Dock skall vi
lyckas med våra visioner behöver vi vara fler som hjälper till. Föreningens ekonomi är god och vi använder delar av
intjänade medel till de externa tränarresurserna för att utveckla klubben.

BMK Kungs – Tävlingssäsongen 2018-2019
BMK Kungs har under säsongen 2018-2019 varit inne i en fortsatt generationsväxling. De tävlingar som har
prioriterats har varit olika nybörjartävlingar. För många av våra ungdomar har detta varit första gången man varit ute
på tävlingar, för några har det redan lett till fina placeringar. I resultatsammanställningen nedan redovisas de tävlingar
klubben deltagit i liksom om några av spelarna nått pallplaceringar i dessa.
Kaparslaget i Onsala 27 oktober:
–
5 deltagare från BMK Kungs
–
Ingen vidare till slutspel
Askims Motions- och nybörjartävling 17 november:
–
15 deltagare från BMK Kungs
–
HSU17: Jonathan Grimberg 1:a, DSU17 Isabelle Rosvall: 2:a
–
DSU11: Julia Bode´n 2:a
–
HS-motion: Victor Eliasson delad 3:a
Grundslaget , Påvelund 2 december, nybörjartävling:
–
7 deltagare från BMK Kungs:
–
DSU11: Julia Bode´n 1:a, HSU11 William Engström delad 3:a
–
HSU15: Lukas Rudolfsson 2:a
Luciacupen, Ullevi, 8-9 december, nybörjartävling
–
5 deltagare från BMK Kungs
–
DSU17: Isabelle Rosvall 1:a, Hanna Löfving delad 3:a
Varbergs distriktstävling, 12 januari, Nybörjartävling
–
3 deltagare
–
DSU11: Julia Bode´n: 1:a, Rebecka Ulfsson delad 3:a, HSU11: Jakob Agstål 2:a

Mölnlyckefjädern, 2-3 februari
–
15 deltagare från BMK Kungs
–
DSU11N: Julia Bode´n 1:a, Rebecka Ulfner delad 3:a

–

HDU15N: Hugo Davidsson/Lukas Rudolfsson 1:a

Västra Frölunda , nybörjartävling, 24 februari
–
6 deltagare från BMK Kungs
–
DSU11: Rebecka Ulfner 2:a
–
DSU17: Isabelle Rosvall 1:a, Hanna Löfving 2:a
Lilla Åbyslaget, 16 mars, nybörjartävling
–
12 deltagare från BMK Kungs
–
HSU13/B-slutspel:Alexander Grimberg 2:a, Theo Fritzon Ölander delad 3:a
–
HSU15/B-slutspel:Jonas Hansson och Jakob Elm delad 3:e-plats
–
DSU17: Leija Lundström 3:a
–
DSU17/Superettan/B-slutspel: Hanna Löfving 1:a, Isabelle Rosvall 2:a
–
HSU17/Superetan: Jonathan Ericsson Grimberg : 2:a
Åbydubbeln, 17 mars
–
8 deltagare från BMK Kungs
–
HDU15N: Jonas Hansson/Niklas Rönnqvist delad 3:-plats
–
HDC: Stefan Engström/ Jonathan Ericsson Grimberg delad 3:e-plats
Veteran-SM, Borlänge, 22-25 mars
–
1 deltagare från BMK Kungs
–
HD70: Per-Arnold Höij/Wolfgang Schneider (Fjäderbollen) 1:a
–
HS70: Per-Arnold Höij 2:a
Påskcupen, Fjäderborgen, Göteborg, nybörjartävling
–
1 deltagare från BMK Kungs
–
DSU11: Rebecka Ulfner delad 3:a
Kungs Rockstile Open, 13-14 april, Sportarenan Frölunda
–
10 deltagare från BMK Kungs
–
HSC-klass: Nicholas Agstål 2:a, Jonathan Ericsson Grimberg och David Lindström delad 3:a
–
HDC-klass: Per-Arnold Höij/Jonathan Ericsson Grimberg 2:a, Nicholas Agstål/David Lindström delad
3:e-plats
Kongahällaslaget, Kungälv,
–
4 deltagare från BMK Kungs
–
HDC-klass: Per-Arnold Höij/Nicholas Agstål 1:a, DavidLindström/Victor Eliasson 2:a
Gothenburg Open, 6-7 juni, Alelyckan
–
1 deltagare från BMK Kungs (Jonathan Ericsson Grimberg): Ingen pallplats - medalj
Veteran – VM, Polen, 4-11 augusti
1 deltagare från BMK Kungs (Per-Arnold Höij, HS70 och HD70): Ingen pallplats - medalj
Vid protokollet: Per-Arnold Höij – tävlingssamordnare BMK Kungs

Hälsocertifiering
Att klubben är hälsocertifierad betyder vissa åtaganden mot att vi får mer i bidrag.
Vi har utbildat två ungdomar i grundutbildning för ledare anordnat av SISU. Samma ledare har även genomgått
”Shuttle time” som är en grundledarutbildning i badminton som ordnas av BWF (Badminton World Federation).
Ledarna har sedan tillsammans med andra ungdomar och ledare hjälpt till att genomföra ”Idrott hela livet” och
”Sportsommar”. Dessa aktiviteter arrangeras av Kungsbacka kommun för att få ungdomar i rörelse.

På vårterminen arrangerade vi en workshop med temat psykisk ohälsa bland unga. Aktiviteten leddes av ”Ett stört
samhälle”ett UF-företag som satsade på att sprida medvetenhet om den växande psykiska otrygghet som finns i
samhället.

Höstterminen startade med en aktivitet där kost med fokusering på faran med energidrycker och tillsatser i kosten.
Detta samordnades med ett föräldramöte med information om klubben och hur det går till att driva en förening.

Tränare
Vi har fortsatt vårt fina samarbete med Påvelund vilket har gett utslag på spelarna som höjt sig en hel del. Vi har
flera lovande ungdomar som blir spännande att följa.
Vi gjorde även en gemensam tävling med hela klubben vilket resulterade i många nya ungdomar som kom ut på sin
första tävling och var uppskattat av föräldrarna. Detta kommer vi göra om hösten 2019.
Nytt för året är att Nicholas A och Kristian D tränar röd grupp ihop då vi inte har tränarna från påvelund. Alla
grupper är i princip fulla vilket är roligt och ett kvitto på att vi lyckats.
Vi har fått in två ungdomar, Jonathan och Hanna, som gått tränarutbildningar och som vi hoppas vill gå in och stötta
i grupperna under kommande termin.

Serielaget 2018/19
Ännu en säsongen har passerat fort.
Serielaget har vart ute 6 lördagar under året och krigat för kungs färger.
Vi började säsongen med tufft motstånd av flera lag. Vi har haft svårt att få ihop fullt lag vid många av
sammandragen. Därav att vi fått starta med w.o matcher. Kungs slutade på en 6:e plats i årets Div 4 Göteborg.
Tack alla spelare som vart med och kämpat för BMK KUNGS.

Slutställning

Kassören har ordet

Under året har BMK Kungs haft en god kassalikvidiet och avslutade verksamhetsåret med en behållning på 152 0000
kr.
Föreningen har fortsatt att använda externa tränare då detta har varit ett bra koncept för spelarnas och även våra
egna tränares utveckling. Föreningens kostnad för externa tränare är drygt 63 000 kr inkl reseersättningar. Under
året har det också tagits beslut om att öka med externa tränare till 2 dagar i veckan. Detta innebär att denna kostnad
kommer att öka under nästkommande år.
Under terminen har vi också sett ett ökat intresse för att tävla, vilket är väldigt roligt, men också leder till en ökad
kostnad för föreningen. BMK Kungs har betalat för både licensavgift och startavgifter för tävlingar. Vi hade
budgeterat en utgift på startavgifter med 20 000 kr och utfallet blev 25 465 kr.
Även kostnaden för spelarlicenser har hamnat över budget och ökat från budgeterade 3 000 kr till 18 830 kr. Vi
beslutade föregående år att betala licenser för samtliga spelande medlemmar, då förbundet, SBF ändrade upplägget
detta år. Kostnaden är numera betydligt lägre och med licensen ingår också en olycksfallsförsäkring.
Under året har föreningen köpt in kläder till ledarna/tränarna till en kostnad av 5265 kr.
Föreningen har en god kassalikviditet, en långsiktig tradition och viktigt för utvecklingen/ stabiliteten. Under
bokslutsåret har föreningen gjort en vinst om 13 948 kr. Vilket är en låg marginal för att vi ska kunna investera i
föreningens framtid.
För att kunna ha en fortsatt god ekonomi i framtiden föreslår jag att vi under nästa år låter alla spelande medlemmar
betala licensen inkl försäkringen vilket ökar kostnaden med i snitt ca 150 kr/spelare/år. Avgiften på
licensen/försäkringen varier något beroende på vilken åldergrupp man tillhör. Vi skulle också behöva höja
träningsavgiften med 100 SEK/spelare för att klara av kostnaden för externa tränare två dagar i veckan
Ökningen skulle betyda att föreningen även framåt skulle kunna fortsätta med att nyttja externa tränare två dagar i
veckan, betala en stor del av startavgifterna vid tävlingar, erbjuda gratis träningsbollar, ha ett serielag, anordna
Skinkcupen och inte minst Sommaravslutningen på Tjolöholm och ändå ha ekonomin i balans. Våra medlemmar får
väldigt mycket för sina medlems/tränings-avgifter i jämförelse med många andra klubbar och idrotter.

Tack
Kassören

Balans och resultaträkning samt budgetförslag

Ordförande har ordet

Ett bra badmintonår kan läggas till handlingarna. Fler hjälper till i styrelsearbetet vilket borgar för en fortsatt bra
utveckling i klubben. Spelarmässigt är vi i en generationsväxling. Svarta gruppens spelare satsar vidare med
utbildning på andra orter och vi fyller på underifrån. Kön för intresserade ungdomar har kortats och de flesta har
kunnat erbjudas plats i någon av våra grupper. Klubben expanderar!
P-A har startat upp vuxenträning på söndageftermiddag, vilket är väldigt uppskattat. Motionsgruppen på tisdagar
verkar också nu vara stabil med få lediga platser.
Kristian sköter vår hälsocertifiering på ett utmärkt sätt.
David och Nicholas försöker tillfredsställa önskemålen om rätt plats i grupperna för både trivsel och god utveckling.
Björn håller vår hemsida väl uppdaterad.
Patrik kämpar på med serielaget och har svårt att få ihop ett komplett lag p.g.a. generationsväxlingen. Vi får hoppas
på nästa år!
Ekonomin är i balans men vi behöver höja medlemsavgiften något enligt kassörens förslag för att ha ekonomi till
externa tränare under två dagar i veckan.
Sist men inte minst stort tack till er alla som ställer upp ideellt för klubben. Ni gör ett fantastiskt arbete, och det
ibland flera gånger i veckan. Utan er insats hade klubben inte kunnat fungera och utvecklas. Hoppas ni känner att
ni får lön för mödan genom alla de tränande ungdomar vi fostrar och fostrat till duktiga badmintonspelare genom
åren. Inte minst har vi även varit en del i att lära upp våra ungdomar till trevliga, ödmjuka och sociala
medmänniskor. En viktig uppgift vi tillsammans har, i dagens allt tuffare samhälle.

Jan Johansson
Ordförande

Idrott och hälsocertifiering
BMK Kungs är en ideell idrottsförening. Vi verkar för att främja och utveckla intresset för badminton i
Kungsbacka kommun och för att ge våra medlemmar en sund, positiv och ansvarstagande inställning till
idrott, kamratskap och föreningsliv.
Som en del i vårt arbete har styrelsen beslutat att föreningen skall kvalificera sig för Kungsbacka
kommuns idrotts- och hälsocertifiering, och verka i enlighet med denna. Syftet med certifieringen är att
barn, ungdomar och andra aktiva ska kunna vara aktiva i en hälsosam och ännu tryggare föreningsmiljö.

Utveckla det drogförebyggande arbetet
BMK Kungs är en ideell idrottsförening. Vi verkar för att främja och utveckla intresset för badminton i
Kungsbacka kommun och för att ge våra medlemmar en sund, positiv och ansvarstagande inställning till
idrott, kamratskap och föreningsliv. I det har alkohol och andra droger ingen plats.
Föreningens policy gäller alla föreningens medlemmar oavsett ålder och alla medlemmar, föräldrar till
medlemmar under 18 år och ledare skall känna innehållet i samtliga policy.
Vår förening tar avstånd från alla typer av droger.
Tobak och nikotin
Nyttjande av tobak, och nikotin i andra former såsom exempelvis e-cigarett och andra smakvätskor
innehållande nikotin, är inte tillåten under eller i anslutning till träning, tävling, läger eller annan
föreningsverksamhet. Nyttjande av tobak och nikotin är inte tillåten i föreningens profilkläder.
Alkohol
Nyttjande av alkohol är inte tillåten under eller i anslutning till träning, tävling, läger eller
annan föreningsverksamhet. Nyttjande av alkohol är inte tillåten i föreningens profilkläder.
Narkotika och dopingpreparat
Användning av narkotika och dopingpreparat är förbjudet enligt svensk lag
och gäller också våra medlemmar.
Läkemedel
Användning av narkotikaklassade läkemedel föreskrivna av läkare skall redovisas för ledare så att
eventuell dispensansökan kan göras. Dispensansökan görs gemensamt av medlem och ledare.
Vi tillhandahåller inte läkemedel, inte heller receptfria och delar inte ut till exempel smärtstillande
medel såsom värktabletter eller allergimedicin.
Övrigt
Vi följer Riksidrottsförbundet direktiv och avråder från användning av kosttillskott annat än på medicinska
grunder.

Handlingsplan
Förebyggande arbete
Föreningen skall bedriva ett förebyggande arbete mot användning av alkohol och droger genom att
löpande i den dagliga verksamheten informera och påminna om de negativa konsekvenserna av alkohol
och droger; för individ, förening och samhälle. Vår utbildningsplan för barn- och ungdomsledare skall också
omfatta kunskap om förebyggande av alkohol- och droganvändning.
Vid misstanke om avsteg från policy
Av medlem
Om medlem misstänks, eller bevisligen påvisats, bryta mot reglerna i denna policy föreligger det
ledare att omgående informera styrelse om det inträffade.
•Styrelsen utser kontaktperson som utreder händelse och genomför enskilt samtal med medlem.
•Kontaktperson återkopplar till styrelsen som utifrån enskilt fall, och kontaktpersons åtgärdsförslag,
beslutar om åtgärdsplan med syfte att hjälpa och stödja medlem.
•Om medlem, efter åtgärdsprogam, återfaller i regelöverträdelse kan prövning om uteslutning vara
aktuell. Beslut om eventuell uteslutning fattas av styrelsen.
Av ledare
Om ledare misstänks, eller bevisligen påvisats, bryta mot reglerna i denna policy skall styrelse utan
dröjsmål utifrån graden av överträdelse besluta om ledaren under utredning skall skiljas från sitt
uppdrag.
•Styrelsen utser kontaktperson som utreder händelse och genomför enskilt samtal med ledare.
•Kontaktperson återkopplar till styrelsen som utifrån enskilt fall, och kontaktpersons åtgärdsförslag,
beslutar om åtgärdsplan med syfte att hjälpa och stödja ledare.
•Om ledare, efter åtgärdsprogam, återfaller i regelöverträdelse kan prövning om uteslutning vara
aktuell. Beslut om eventuell uteslutning fattas av styrelsen.

Vid misstanke om bruk av narkotika eller dopingpreparat
Om medlem eller ledare misstänks, eller bevisligen påvisats, bruka narkotika eller dopingpreparat i
anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet skall förutom ovan
•Styrelsen kontakta sociala myndigheter samt polis
•Vid doping Riksidrottsföbundets antidopinggrupp
•Utifrån specifik händelse kan prövning om uteslutning vara aktuell. Beslut om eventuell uteslutning fattas
av styrelsen.
Rutin
Fastställande av policy
Föreningens samtliga policy beslutas av styrelse och redovisas i verksamhetsberättelse och vid årsmöte
samt anslås på föreningens hemsida.
Föreningens samtliga policy utvärderas, och vid behov revideras, årligen av arbetsgrupp utsedd av
styrelsen. Utvärdering och eventuella förslag på ändringar skall ställas till styrelsen för beslut senast vid
ordinarie styrelsemöte före årsmöte.

Nolltoleransmot psykiskt och fysiskt våld
BMK Kungs är en ideell idrottsförening. Vi verkar för att främja och utveckla intresset för badminton i
Kungsbacka kommun och för att ge våra medlemmar en sund, positiv och ansvarstagande inställning till
idrott, kamratskap och föreningsliv. I det har psykiskt och fysiskt våld, så som mobbing, sexuella
övergrepp, kränkningar och mobbing ingen plats.
Alla föreningens medlemmar, föräldrar till medlemmar under 18 år och ledare skall känna innehållet i
samtliga policy
Definitioner
Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar,
skrämmer eller kränker.
Fysiskt våld
Med fysiskt våld avser vi varje form av oönskad fysisk beröring och fysisk handling som skadar och
orsakar fysisk smärta, till exempel knuffar, sparkar, slag, örfilar, luggningar, stryptag.
Psykiskt våld
Med psykiskt våld avses kränkningar med ord och handlingar som riktar sig mot den närståendes person,
egendom eller människovärde. Psykiskt våld kan ta sig många olika uttryck. Det kan handla om verbala
kränkningar, isolering, hot och kontroll av olika slag. Det kan också handla om uteslutning, ”att inte låta
någon vara med”, att göra sig lustig på någon annans beskostnad, förminskning men också ett nedlåtande
bemötande i form av suckar, blickar eller gester.
Sexuella övergrepp
Vi definierar sexuellt övergrepp som varje oönskad handling av sexuell art som görs mot någon, inför
någon eller som en person får någon annan att göra, mot den utsatta personens vilja. Det handlar om varje
form av oönskad beröring, men också om oönskad fotografering och verbala kränkningar.
Mobbing
Med mobbing avses när samma person utsätts för upprepade kränkningar.
Nolltolerans
Medlemmar i BMK Kungs är goda kamrater. Vi respekterar varandra och våra motståndare. Vi uppträder
schysst och ärligt och på match, träning och vid sidan av banan. Vi hjälper och stöttar varandra.
Alla former av psykiskt och fysiskt våld så som det definieras ovan får inte förekomma i vår förening.
Handlingsplan
Förebyggande arbete
Föreningen skall motverka psykiskt och fysiskt våld genom att löpande i den dagliga verksamheten genom
att uppmuntra till gemenskap, ansvarstagande och föreningens vä. Certifieringsansvarig samlar årligen alla
förstaårs U13-spelare i samband med uppstarten av säsongen (september) till obligatoriskt möte och
informerar där om policy, hur den skall tolkas och vad den innebär. Vidare redovisas policy vid årligt
föräldramötet (februari) dit föräldrar till alla medlemmar under 18 år inbjuds. Policyn bifogas till
Verksamhetsberättelse och publiceras på hemsida.

Vid misstanke om avsteg från policy
Av medlem
Om medlem misstänks, eller bevisligen påvisats, bryta mot reglerna i denna policy föreligger det
ledare att omgående informera styrelse om det inträffade.
•Vid ringa, enstaka och inte återkommande förseelse är det tillräckligt att ledare tillrättavisar
medlem.
•I alla andra fall skall ledare utan dröjsmål genomföra enskilt samtal med samtliga inblandade i
händelsen. Ledare bedömer utifrån det inträffade om styrelsen skall informeras. Särskild hänsyn
skall tas till den eller de som utsatts. Är utsatt medlem under 18 år skall föräldrar informeras.
•Föreningen, genom styrelsen, skall erbjuda hjälp och stöd till den som utsatts för psykiskt eller
fysiskt våld.
•Vid överträdelse som kan utgöra ett brott mot svensk lag anmäler styrelsen händelsen till polis.
•Utifrån specifik händelse kan prövning om uteslutning vara aktuell. Beslut om eventuell uteslutning
fattas av styrelsen.
Av ledare
Om ledare misstänks, eller bevisligen påvisats, bryta mot reglerna i denna policy skall styrelse utan
dröjsmål utifrån graden av överträdelse besluta om ledaren under utredning skall skiljas från sitt
uppdrag.
•Styrelsen utser kontaktperson som utreder händelse och genomför enskilt samtal med ledare.
•Vid överträdelse som kan utgöra ett brott mot svensk lag anmäler styrelsen händelsen till polis
•Utifrån specifik händelse kan prövning om uteslutning vara aktuell. Beslut om eventuell
uteslutning fattas av styrelsen.
Rutin
Fastställande av policy
Föreningens samtliga policy beslutas av styrelse och redovisas i verksamhetsberättelse och vid årsmöte
samt anslås på föreningens hemsida. Föreningens samtliga policys utvärderas, och vid behov revideras,
årligen av arbetsgrupp utsedd av styrelsen. Utvärdering och eventuella förslag på ändringar skall ställas
till styrelsen för beslut senast vid ordinarie styrelsemöte före årsmöte.

Ökad jämställdhet och mångfald
BMK Kungs är en ideell idrottsförening. Vi verkar för att främja och utveckla intresset för badminton i
Kungsbacka kommun och för att ge våra medlemmar en sund, positiv och ansvarstagande inställning till
idrott, kamratskap och föreningsliv. I det är jämställdhet och mångfald givet.
Alla föreningens medlemmar, föräldrar till medlemmar under 18 år och ledare skall känna innehållet i
samtliga policy.

Alla människor har ett lika värde
Samtliga medlemmar, oavsett kön, ålder, etnisk-, kulturell-, social-, utbildnings– eller ekonomisk bakgrund,
religion, sexuell läggning eller fysiska och psykiska funktionshinder skall bemötas jämställt och ha samma
möjligheter, rättigheter och skyldigheter.
Mänskliga olikheter skapar en dynamisk mångfald som tillför nya idéer, perspektiv och arbetssätt och skall
ses som en viktig tillgång i föreningens verksamhetsutveckling. Där av skall samtliga medlemmars
idrottande värderas och prioriteras likvärdigt och resurser fördelas rättvist.
Rutin
Fastställande av policy
Föreningens samtliga policy beslutas av styrelse och redovisas i verksamhetsberättelse och vid årsmöte
samt anslås på föreningens hemsida. Föreningens samtliga policy utvärderas, och vid behov revideras,
årligen av arbetsgrupp utsedd av styrelsen. Utvärdering och eventuella förslag på ändringar skall ställas
till styrelsen för beslut senast vid ordinarie styrelsemöte före årsmöte.

Ökad demokrati och delaktighet
BMK Kungs är en ideell idrottsförening. Vi verkar för att främja och utveckla intresset för badminton i
Kungsbacka kommun och för att ge våra medlemmar en sund, positiv och ansvarstagande inställning till
idrott, kamratskap och föreningsliv.
Demokrati och delaktighet är grunden på vilken vår föreningsverksamhet vilar. Varje medlems åsikt är lika
viktig och skall ges samma utrymme. Varje medlem som vill skall ges möjlighet att vara delaktig i de beslut
som rör vår förening. Det sker framförallt genom att varje medlem bjuds in till vårt årsmöte och där ges
möjlighet att göra sin röst hörd. Varje medlem fyllda 15 år har en röst vid val av styrelsens ledamöter och
varje medlem, oavsett ålder, kan skicka motioner till styrelsen.
Vidare är varje medlem som så önskar välkommen att närvara (dock utan röst- eller yttranderätt) vid varje
ordinarie styrelsemöte.
Föreningslära
Föreningen skall alltid ha minst en ledare som genomgått handledarutbildningen ”Föreningslära”.
Klubben håller årligen en samling där föreningslära ingår som ett delmoment där ungdomar får lära sig
hur en ideell förening fungerar,
Certifieringsansvarig är handledare.

Höjd utbildningsnivå
Barn- och ungdomsledare
BMK Kungs är en ideell idrottsförening. Vi verkar för att främja och utveckla intresset för badminton i
Kungsbacka kommun och för att ge våra medlemmar en sund, positiv och ansvarstagande inställning
till idrott, kamratskap och föreningsliv.
I det har våra ledare en särskild viktig roll och föreningen skall erbjuda, och uppmuntra till adekvat
utbildning till alla ledare.

Tränare
Tränare är samtliga de som leder träning. Vår förening gör ingen skillnad på barn- och ungdomstränare
och andra tränare då samtliga våra grupper antingen enbart, eller delvis, består av medlemmar under 18
år. Utbildningsansvarig sammanställer utbildningsbehov utifrån varje tränares kompetens, gruppens behov
och tränarens egna utvecklingsönskemål. Sammanställning tillsänds styrelse inför budgetarbetet, senast
juni månad avseende kommande verksamhetsår. Alla tränare skall ha genomgått Sisus utbildning

Plattformen.
Tränare som inte genomgått Svenska Badmintonförbundets utbildning för tränare steg 1A eller

motsvarande ska uppmanas att göra det.
Önskvärda utbildningar för samtliga tränare är dessutom Sisus Åldersanpassad fysisk träning,
Grundtränarutbildning och Svenska Badmintonförbundets utbildning för tränare steg 1B och

1C.
Ledare uppmanas också att gå på föreläsningar och kurser som berör frågor i våra policys
eller HLR och liknande.
Tränare tävlingsgrupp
För tränare av tävlingsgrupp är målet att de dessutom genomgått Svenska Badmintonförbundets

utbildning för tränare steg 1B och 1C. I vårt samarbete med Påvelund ansvarar dom för
utbildning
Nya ledare
Klubbens utbildningsbehov bland ledare varierar från säsong till säsong. Klubben har en grupp som
bevakar vilka utbildningar som är lämpliga för varje ledare. Utbildningar rekommenderade av
utbildningsgruppen bekostas av klubben.
Nya ledare och ungdomar som är intresserade och ledare bedömer mogna ska erbjudas att genomföra
SISUs utbildning "Plattformen". Föreningen kan i framtiden få tillbaka satsningen i form av nya tränare.

