Tävlingspolicy gällande säsongen 2016/2017
Allmänt
För att tillåtas tävla för Vårvinden krävs det att spelaren betalar medlemsavgift och
licens.
Licenskostnaden senior 200 kr
U15-U19
100 kr
U13 och yngre
50 kr
Licensen faktureras i samband med träningsavgiften eller separat.
Anmälan till tävlingar
Alla anmälningar till tävlingar skall ske via Vårvinden, enligt fastlagd rutin. Om anmälan
sker på annat vis godkänns den inte. Anmälan kan ske genom att skriva upp sig på
avsedd lista på anslagstavlan i Alelyckan. Ansvarig för att ta emot anmälningarna är
Krister Johannesson( krjokrjo@gmail.com tel. 0737-199600). För aktuell tävlingslista se
http://badminton-kal.nysida.se
Startavgifterna betalas av spelaren.
Subvention av tävlingsspel
För tillfället subventionerar Vårvinden inga tävlingar mer än SM, Svenska Cupen,
Västsvenska Ungdomsspelen och Gothenburg Open. Ersättningen för SM, är på halva
startavgiften och för våra egna tävlingar och Svenska Cupen på hela startavgiften. För att
kunna ta del av denna subvention krävs dels att man tränar med klubben, spelar i våra
serielag och att man hjälper till i samband med våra egna tävlingar.
Reseersättning
Reseersättning utgår enbart i samband med seriespel och klubbresor. Vårvinden betalar
18 kronor per mil med ett maxbelopp på 750 kronor. Lagledare koordinerar så att
bilarna fylls. Resan skall vara mer än 5 mil. För att få ut pengar krävs att reseräkning
med kvitton skickas till kassör inom två veckor.
Bärande av klubbdräkt
Vid deltagande i seriespel skall klubbdräkt alltid bäras av samtliga spelare. Vid
deltagande i individuella tävlingar skall klubbdräkt i första hand användas till förmån
för egna- eller sponsorskläder.
Hantering av hyrbilar
Hyrbil kan användas vid klubbresa och skall alltid godkännas av styrelsen innan.
Allmänna trivselregler
En Vårvindare uppträder alltid föredömligt, sportsligt och kamratligt såväl på
badmintonbanan som utanför.

Vid tävling, träningsläger och liknande sammankomster får ingen förtäring av
alkohol eller tobak förekomma.
Frågor angående tävlingspolicyn kan ställas till Styrelsen.
Styrelsen
Vårvindens BMK

