
Policydokument BMK Orion  
BMK Orion Verksamhetsidé 
Vi ska erbjuda badmintonträningar och tävling för alla, oavsett ambitionsnivå med syfte att främja en 

aktiv fritid, gemenskap och välbefinnande. 

BMK Orion’s målsättning  
1. Att bedriva badmintonverksamhet så att alla känner trygghet och samhörighet. 
2. Att ge varje individ möjlighet att utvecklas som badmintonspelare så långt som möjligt. 
3. Att arrangera minst en tävling per år. 
4. Att bedriva tränings och tävlingsverksamhet för alla. 
5. Att ge föräldrar möjlighet och förutsättningar att aktivt engagera sig i sina barns 

badmintonverksamhet. 
6. Att skapa ett livslångt intresse för badminton – som spelare, ledare, motionär samt 

funktionär. 
 

Allmänna trivselregler  
Spelare, föräldrar och ledare i BMK Orion ska alltid uppträda föredömligt sportsligt och kamratligt 

såväl på som utanför idrottsarenan. Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika 

villkor. Det innebär god etik och moral samt att verka mot fusk, doping, våld, mobbning och 

trakasserier.  

Ingen alkohol får förekomma i samband med träning, tävling eller läger. BMK Orion stöder 

Riksidrottsförbundets rekommendationer när det gäller tobak och jobbar för att det blir tobaksfritt 

överallt där idrott utövas. 

Information från klubben  
Huvudflödet av all viktig information sker via hemsidan (bmkorion.com) därav är det viktigt att varje 

förälder följer den samt meddelar klubben en aktuell mailadress.  

Vid säsongens uppstart i september/oktober anordnar klubben ett gemensamt föräldramöte för alla 

träningsgrupper. Klubbens årsmöte hålls normalt i maj/juni.  

Orion cup: 
Föreningens tränings- och medlemsavgift täcker endast till viss del föreningens kostnader. Det 

betyder att spelare och föräldrar på olika sätt måste vara med och bidra för att få ekonomin att gå 

ihop.  

Vår största inkomstkälla är arrangerandet av Orion Cup där vi får in inkomster från deltagaravgifter 

samt försäljning av mat och fika. 

Här måste alla föräldrar vara behjälpliga antingen i fika/matförsäljningen eller som funktionär i t.ex. 

sekretariaten i de olika hallarna. Det krävs också att föräldrar bakar fikabröd motsvarande att ha till 

försäljning.  

Vid vår egen tävling ingår mat och fika för de som är engagerad som tävlingsledare eller 

heldagsledare inom sekretariat eller matchvärd.  

Träning  
Vi är på träningarna för att träna, inget annat. 

Vi satsar på utbildade tränare så att alla spelare ska kunna utvecklas på bästa tänkbara sätt. Alla 

spelare som betalar sin träningsavgift har rätt att delta i en träningsgrupp med utbildad tränare. I 

vilken träningsgrupp spelaren placeras i bestäms av klubbens huvudtränare. 



Spelarna kommer till träningen i tid, ombytt och klar, med funktionell utrustning. Vid långvarig 

frånvaro eller vid avslutning av medlemskap ska detta meddelas till ansvarig tränare.  

Föreningen håller med träningsbollar vid organiserad träning. Vid träningspass benämnd öppen eller 

fritt spel håller spelarna själv med fjäderbollar (fjäderbollar till subventionerat pris säljs av tränarna).  

För nya medlemmar erbjuder vi tre (3) st ”prova på”-träningar innan man behöver betala in 

medlems- och träningsavgift. 

Tävling  

Deltagande i och anmälan till tävlingar  

Alla anmälningar till tävlingar sker genom klubbens försorg. Anmälan sker via mail till 

föreningsmailen, bmkorion@gmail.com. Sista anmälningsdag är ofta ca 2-3 veckor innan aktuell 

tävling.  

Vilka tävlingar som genomförs i närområdet finns presenterade på hemsidan, övriga svenska 

tävlingar finns i Badmintonkalendern https://www.tavlingskalender-badminton.nu/.  

Klubben betalar anmälningsavgiften för de tävlingar som genomförs i Norrbotten, dessa ingår i 

deltagaravgiften. 

Är det så att man vill spela en tävling utanför Norrbotten så står man för anmälningsavgiften själv 

(faktureras av kassören till spelare/målsman), anmälan sker enl ovan. 

Klubben strävar efter att det finns ledare på plats för att coacha/hjälpa spelare vid tävlingar. 

Föräldrar/spelare ansvarar själva för allt annat runt i kring som mathållning, komma i tid till match, 

att man har bollar med sig o.s.v. 

Vi följer Svenska badmintonförbundets coachningregler för ungdomsklasserna. Vi vill påminna att 

coachning vid 11 poäng inte är tillåtet i U9, U11 och U13. Klubbens policy är att det inte förekommer 

någon coachning alls när två spelare från BMK Orion möter varandra. För fullständiga 

coachningsregler se följande länk 

http://www.badminton.nu/Nyheter/BadmintonSweden/Nyhetsarkiv/NyaCoachingregler/   

Klubben betalar licens för alla tävlingsspelare, ingår i deltagaravgiften. 

Frånvaro vid tävling  
Uteblir spelaren från tävling utan giltig orsak till frånvaro (sjukdom eller skada) får spelaren själv 

betala anmälningsavgift samt eventuella avbokningskostnader för resa och boende. Vid sjukdom eller 

skada måste spelaren själv meddela detta så snart som möjligt till den klubb som arrangerar 

tävlingen så de kan stryka spelaren från tävlingen. Görs inte detta får spelaren betala 

anmälningsavgiften själv. Meddela eventuella mixed - och dubbelpartner för att dessa om möjligt ska 

kunna hitta ny partner.  

Kontaktuppgifter till arrangerande klubb hittas enklast på 

https://badmintonsweden.tournamentsoftware.com och där på aktuell tävling. 

Klubbdräkt  
Vi ser gärna att alla som tävlar gör det i BMK Orion matchtröja. Det är ett enkelt sätt att skapa 

samhörighet mellan spelare av olika åldrar som kanske inte känner varandra. 

Matchtröja och överdragskläder finns för utprovning och beställning hos Intersport i Boden, enskild 

betalar kläderna och föreningen betalar tryckkostnader. 
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Läger (t ex Region och – Breddläger)  
Lägerkostnad för spelare som blivit uttagna till region, riks eller landslagsläger bekostas alltid av 

föreningen. Till Riks- och landslagsläger utgår även reseersättning för uttagen spelare samt för 

medföljande förälder (för spelare under 18år). I första hand nyttjas tåg eller buss. 

Lilla VM (Gällivare/Malmberget) och Barents Games bekostas av klubben/distriktet.  

Anmälan och kostnader till egna träningsläger ex. Skogås Summercamp och IFK Umeås Sommarläger 

bekostas genom egen försorg. 

Vid klubbresor och läger som klubben bjuder in till betalas alltid en egenavgift (för resa, kost, logi) 

som fastställs av styrelsen innan inbjudan skickas ut. 

SM och SJT  
Av styrelsen uttagna spelare får resebidrag med hälften av kostnaden för resa och logi, max 2 000 kr 

för tävlingar i Sverige efter redovisning av kostnader.  

Deltagaravgiften bekostas av föreningen. 

Utbildning: 
BMK Orion uppmuntrar alla (spelare, ledare och föräldrar) som vill öka sin kompetens genom att 

delta i tränarutbildning, domarutbildning eller annan relevant utbildning som anses gagna 

föreningsutvecklingen och bidrar till föreningens bästa. Individ som önskar gå en utbildning tillser att 

presentera ett beslutsunderlag med ungefärliga kostnader till styrelsen för beslut. 

Styrelsens utbildningsansvarige tar även fram utbildningar och bjuder in spelare, ledare och/eller 

föräldrar att anmäla sig. 

Ersättning för utbildningskostnader som inte sanktionerats av styrelsen innan genomförandet 

kommer inte att medges. 

Tränare: 
Om du ställer upp som tränare för föreningen står klubben för träningskläder (klubbkläder) vart 

tredje år, utbildningskostnader och resebidrag i de fall där tränare inte har ett egenintresse att vara 

på plats vid tävling (ex.vis egna barn som tävlar). 

Tränare i BMK Orion som lägger många timmar i veckan av sin fritid på att vara i hallen med våra 

barn/ungdomar erhåller en reduktion av medlems och deltagaravgiften på 50%. 

Tränare fastställs av styrelsen och utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas till styrelsens ansvarige 

innan tränaruppdraget påbörjas. En tränare ska vara närvarande minst 75% av träningstillfällena. 

En tränare som inte fullföljer sitt uppdrag kommer att faktureras i efterhand för de förmåner som 

denne erhållit. 

Försäkring  
Badmintonförbundet har tecknet en olycksfallsförsäkring för badmintonspelare med tävlingslicens. 

BMK Orion har tecknat en grupplivförsäkring som omfattar alla medlemmar. Ersättning lämnas vid 

olycksfallsskada, varvid menas en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en plötslig 

händelse, som inträffar under deltagande i tävling och träning samt färd till och från dessa aktiviteter 

då aktiviteten sker i Badmintonförbundets, dess distriktsförbunds eller ansluten klubbs regi. 

Trafikpolicy  
Vid färd med motorfordon (personbil, minibuss, buss el dyl.) gäller följande;  

Förarens ansvar:  
• Föraren skall vara minst 22 år och skall ha haft gällande körkort i minst 24 månader (efter utgången 

prövotid). Förare av minibuss skall vara minst 25 år. 

• Föraren ska vara utvilad.  



• Föraren och samtliga passagerare ska använda bilbälte (fler personer än det som finns bälte för får 

inte färdas i fordonet).  

• Föraren skall följa de hastighetsbestämmelser som gäller för den aktuella vägen och hålla tillräckligt 

avstånd till fordonet framför (3 sek.).  

• Föraren skall även i övrigt följa gällande trafikregler.  

• Föraren skall utse en andreförare som ska vara vaken vid färd och sitta på framsätets 

passagerarplats. Denne behöver inte uppfylla kriterierna under punkt 1.  

• Fordonet skall vara godkänt av Svensk Bilprovning, vara minst trafikförsäkrat och ha godkända däck 

(vinter som sommar).  

• I varje fordon skall finnas en fungerande mobiltelefon. Denna skall dock inte användas av föraren 

under färd.  

• Föraren ansvarar för att det i fordonet finns en aktuell telefonlista.  

• Föraren ansvarar för att lasten är väl placerad och förankrad.  

• Föraren skall innan färden startar känna till samlingsplats, rastplats/-er, färdväg och resmål.  

• Föraren skall vara nykter och drogfri.  

• Eventuella kontrollavgifter för felaktiga parkeringar, hastighetsöverträdelser betalas av föraren.  

Passagerarnas ansvar:  
Så långt som möjligt underlätta körningen för föraren.  

• En lugn miljö skall råda i bilen 

• Bilbältet ska användas hela tiden bilen är i rörelse 

• Föraren bestämmer (gäller vilken väg som skall köras, när raster skall tas, vad som skall 

spelas på stereon etc.) 

  


