VÄSBY BADMINTONKLUBB
Aktiviteter & tävlingar hösten 2019
Åldersgränser ungdomar
U11 födda 2009-2010
U17 födda 2003-2004
U13 födda 2007-2008
U19 födda 2001-2002
U15 födda 2005-2006

Datum
190921
190928-190929
191019-191020
191026
191124
191123-191124
191207-191208
191221-191222
191208

Tävling
08-cup, Skogås
Spåret Open Höst
Skogås Open
08-cup, Kista
08-cup, Ekerö
Sollentuna Open
Botkyrka Open
Baker Tilly Open, Sollentuna
Julavslutning

Klasser
Notering
U11-U17
ABC, U9- U17 Enskede
ABC, U9- U15
U11-U17
U11-U17
ABC, U9- U17
ABC, U9- U17
ABC, U9- U17
Klubbens alla medlemmar

Anmälan
190912
190910
191001
191016
191107
191105
191120
191203

Anmälan görs av spelaren själv/spelarens föräldrar till - Reidar på telefon 0702/690571 eller via e-mail:
tavlingar@vasbybadminton.se och för att delta i individuella tävlingar och/eller seriespel:
•

•
•
•
•
•
•

•

•

Bör spelaren vara mogen för det och bli tillfrågad/uttagen av sin tränare samt deltagit på de för
spelaren anvisade träningarna samt ha förälders godkännande och i förekommande fall betala
för detta (gäller ungdomar under 18 år).
Ska spelaren ha betalt medlems/träningsavgift till VBMK samt ha tävlingslicens i Svenska
badmintonförbundet (SBF) där även en försäkring ingår (frivilligt för U11 spelare).
Klubben administrerar och betalar licens till SBF för de spelare som ska tävla i seriespel och/eller
individuella tävlingar. För spel endast i Ungdomsserie i Stockholms BF behövs ej licens.
Tävlingsspelande ungdomar bör träna 2 ggr/vecka för att bli uttagen eller subventionerad av
klubben.
Bland seniorerna gäller träningsflitighet och/eller styrkeordning som kriterier för uttagning och ev.
subventionering.
Regler för subventioneringar meddelas av styrelsen per termin/säsong.
Klubben betalar startavgiften för ungdomar (enligt ett maxtak/ungdom och säsong) om
spelaren deltar. Uteblir spelaren faktureras startavgiften spelaren. Giltig frånvaro är
påvisad sjukdom eller skada, ev. andra orsaker kan endast godkännas av tränare &
styrelse. Spelare över 20 år får betala sina startavgifter till individuella tävlingar.
Vid icke subventionerade tävlingar (enligt ovan) betalar klubben startavgiften som sedan
debiteras resp. spelare. Spelaren betalar tillbaka till klubben så fort kassören informerat om
inbetalning.
För tävlingar utanför klubbens tävlingskalender utgår normalt ingen subventionering. Se
klubbens Tränings- och tävlingspolicy.

Vid icke subventionerade tävlingar (enligt ovan) betalar klubben startavgiften som sedan debiteras resp.
spelare. Spelaren betalar tillbaka till klubben så fort kassören informerat om inbetalning.
•
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