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Till dig som har barn som spelar badminton i Spårvägen Badmintonförening 

 
Spårvägen Badminton har över 600 medlemmar med över 120 licensierade spelare ute på tävlingar i 
hela landet. Vi tränar och tävlar för att det är roligt och har många kunniga och utbildade tränare och 
assisterande tränare med massor av badminton- och tränarerfarenhet. I Enskede Rackethall bedrivs 
träning varje dag i veckan – ibland upp till sex träningsgrupper på samma dag. Vår vision är att 
Spårvägen Badminton ska vara Sveriges bästa klubb inom vår idrott.  Vi vill att du läser igenom detta 
dokument för att veta vilka värderingar vi står för och vad det innebär att vara 
förälder/vårdnadshavare till barn i föreningen.  Välkommen till klubben, och välkommen att hålla dig 
uppdaterad om vad som händer, www.sparvagenbadminton.com  
 
Våra värderingar 
Vi tycker det är viktigt att utveckla våra spelare inte bara badmintonmässigt utan även socialt, 
mentalt och fysiskt. Därför jobbar vi med nedanstående normer och värderingar 
 
Vilja före talang När vi ger våra spelare ökade träningsmöjligheter ser vi inte bara till vilka 

som är bäst och vilka som har bäst teknik, utan lägger även stor vikt vid vilja, 
ambition och intresse. 

Alla ska få vara med Vi har inget uppspel för att börja i klubben. Alla barn som anmäler sig till våra 
träningsgrupper får börja när det finns plats. Vi upprättar väntelistor som vi 
betar av i kronologisk ordning. 

Jämlikhet 
 

Vi behandlar alla lika oavsett kön, religion och etnisk tillhörighet. 

Hyfs och fason Vi vill fostra bra människor och inte bara bra badmintonspelare. Därför 
jobbar vi med hur vi uppför oss både på och utanför banan. Vi ska alltid visa 
respekt för varandra.  

 

För att våra värderingar ska genomsyra vår verksamhet behöver vi hjälp av dig som är förälder. 
Nedan har vi försökt sammanställa hur du kan stötta ditt barn på och utanför banan och bidra till att 
Spårvägen BMF blir den bästa badmintonföreningen!  
 
Spårvägenandan 
 
På träning 
Stötta ditt barn i att följa Spårvägenandan: 

Vi tränar för att det är roligt 
Vi kommer i tid, med rätt utrustning till rätt plats 
Vi uppträder schysst och är bra kompisar 
Vi är positiva och gör vårt bästa 
Vi tar ansvar för både vår och våra kompisars träning 
Vi är koncentrerade 
Vi har EGEN, tillräckligt stor och fylld vattenflaska 
Vi lämnar inte träningen utan lov 
Vi hör av oss om vi inte kan träna 

 
 
 

http://www.sparvagenbadminton.com/
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På tävling 
Stötta ditt barn i att följa Spårvägenandan: 

Vi tävlar för att det är roligt 
Vi kommer i tid, med rätt utrustning till rätt plats 
Vi laddar och värmer upp 
Vi är ärliga och uppträder schysst 
Vi kämpar, tänker positivt och vågar göra vårt bästa 
Vi är koncentrerade och tar en boll i taget 
Vi äter inte godis 
Vi bär klubbkläder 
Vi peppar våra klubbkompisar 

 
Du som förälder får gärna heja på ditt barn men coachning får endast ske när spelarna får vätskepaus 
när någon av spelarna kommit till 11, eller setpaus vid 21 då det är sidbyte. 
 
Om två spårvägare möter varandra i en match undviker vi att coacha eller heja. Vi låter spelarna 
sköta matchen själva utan inblandning.  
 
Att vara med och bidra som funktionär ledare mm.  
Spårvägen Badminton är en förening vars verksamhet till stor del bygger på ideella krafter. Till alla 
våra arrangemang såsom tävlingar och andra evenemang behöver vi hjälp från spelare och föräldrar i 
föreningen. 
 
Inför varje arrangemang går vi ut med förfrågningar om hjälp som funktionärer, ledare eller 
chaufförer. Vi är väldigt tacksamma för den hjälp vi får, utan den skulle vi inte kunna bedriva denna 
verksamhet. Om alla familjer ställer upp på ett arrangemang per termin fördelar vi arbetsinsatsen på 
ett smidigt sätt. På vår hemsida kan du läsa om vilka arrangemang som planeras under nästa säsong 
samt vilken hjälp som behövs till respektive arrangemang. 
Spårvägens arrangemang  
 
 
Spårvägen BMF har tagit fram en resepolicy, en drogpolicy och riktlinjer för incidenter som gäller för 
alla ledare inom vår verksamhet. Det är viktigt att man som ledare har läst igenom dessa och följer 
våra riktlinjer. 
Språrvägens Policier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www8.idrottonline.se/SparvagensBMF-Badminton/ARRANGEMANG/
http://www8.idrottonline.se/SparvagensBMF-Badminton/FORENINGEN/Policyochstadgar/
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Trygga idrottsmiljöer 
Spårvägen Badminton arbetar för att vår verksamhet ska vara trygg för alla barn och ungdomar. Vi 
bedriver verksamhet på olika platser vilket kräver olika insatser. 
 
Träningsanläggning  
(Enskede Rackethall) 
-hall 
-omklädningsrum 
-cafeterian / receptionen 
 
 

Tävlingsanläggningar  
(andra badmintonhallar) 
-hall 
-boende vid tävling utanför 
Stockholmsområdet 

Lägerverksamhet 
-hall 
-boende 

Resa 
-till och från tävling 
-till och från träning 

Sociala medier 
-hemsidan 
-Facebook, Instagram 

 

 
 
Om någonting oönskat händer är det viktigt att vi i Spårvägen får reda på detta. Om du märker att 
ditt eller andras barn inte mår bra med anledning av Spårvägens verksamhet eller får kännedom om 
någon incident som har inträffat inom ramen för vår verksamhet är det väldigt viktigt att vi får reda 
på detta. Som förälder har du olika möjligheter att kontakta oss: 
 

1. Barnets tränare är den som har den närmaste kontakten med barnet och kännedom om 
träningsgruppen.  Går att nå via mail, telefon eller genom att boka ett separat möte. 
Spårvägens kansli kansli@sparvagenbadminton.com  

2. Någon annan tränare i föreningen. Kontaktas som ovan. 
3. Spårvägens styrelse. Kontaktas via mail styrelse@sparvagenbadminton.com 

 
 
Välkommen att vara en del i Spårvägen Badminton! 
 
Önskar styrelsen 
 
 
 

mailto:kansli@sparvagenbadminton.com
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