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Standard logga placerat på djupsvart bakgrund:

Standard logga för användning på svart bakgrund :

Logovariant för användning på vit eller ljus bakgrund:
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Den 24 november inlämnades ansökan till Badminton Europé (BEC) om 
att få arrangera Europamästerskapen i Badminton (EM) 2012. 

 Ansökan undertecknades av Badminton Sweden (BS), Badmintonklubben 
Carlskrona (BKC) och Arenabolaget (AB) som representerade Karlskrona 
kommun.

I juni månad 2009 besökte representanter för BEC Karlskrona för inspektion 
och diskussion om möjligheterna att kunna genomföra tävlingarna i staden.
BEC representerades av Presidenten Tom Bacher, Generalsekreteraren Brian 
Agerbak och Event manager Jimmy Andersen.

Blivande arrangören representerades av Kommunalrådet Tommy Olsson, 
Karlskrona kommun, Förbundschefen Magnus Fantenberg, BS, Vice ord
förande Bengt Johansson, BS, Ordförande Jonny Gärdh, BKC, Ordförande i 
Blekinge Badmintonförbund Christer Håkanson och VD Michael Fransson, 
Arenabolaget AB.

Vid BEC:s styrelsemöte i  Palermo den 24 januari 2010 beslöts att utse Karls
krona som värd för EM 2012 i Badminton.

Vid denna tidpunkt var ansvarsfördelningen följande:
•	 Huvudavtalet	tecknades	mellan	BEC	och	BS.
•	 Underavtal	tecknades	av	BS	med	Badmintonklubben	Carlskrona	som	ans-	
 varig för tävlingens genomförande men utan delaktighet i den ekonomiska  
 delen.
•	 I	ett	första	skede	(fram	till	att	beslut	tagits	att	EM	skulle	tillfalla	Karlskrona),		
 var förutsättningen att Karlskrona Kommuns eventbolag 
 – Arenabolaget  skulle ansvara för den ekonomiska delen av arrangemanget.
•	 BS	skulle	bidra	–	vid	ev	underskott	för	arrangemanget	
  med max SEK 500.000 kronor.

Av olika anledningar så kunde inte enighet nås betr Arenabolagets huvud
mannaskap utan vid en förlikning betalade Arenabolaget 250.000 kronor till 
BS som kompensation och att bolaget istället blev sponsor för EM.

I enlighet med huvudavtalet mellan BEC och BS så låg därmed huvudman

1. Inledning
naskapet och det ekonomiska ansvaret hos BS och ansvaret för genomföran
det låg hos Badmintonklubben Carlskrona.

Kommentarer
Så här i efterhand så inser vi att vi gjorde ett stort misstag då vi litade på 
muntliga överenskommelser när det gällde åtagandet att arrangera Badmin
tonEM 2012.

Kulturskillnaderna mellan samarbets kommunen och idrottsorganisationen är 
ofta mycket stora och det kommer under förberedelsetiden in sådana saker 
som kommunala val där plötsligt personer som representerat kommunen i 
arrangemanget försvinner.
 Även omorganisationer inom den kommunala förvaltningen kan förändras 
på ett sätt som gör det helt tydligt att man som idrottslig arrangör mycket 
noga skall gå igenom vems ansvaret är i olika positioner och vilka åtagande 
som kommunen kan tänka sig.

Eftersom det ofta är många olika enheter i kommunen som blir engagerade 
på tjänstemannasidan är det mycket viktigt och sparar mycket energi om man 
går igenom enhet för enhet inom den kommunala organisationen vilka som 
kan tänkas bli berörda av arrangemanget.
 Det är också viktigt för tjänstemännen i kommunen att ha riktlinjer hur 
man skall förhålla sig till arrangemanget från politiker, som även håller om 
det skulle vara ett val under tiden som förberedelsearbetet pågår eller att 
omorganisationer i kommunen förändrar samarbetsvillkoren för projektet.

Så här i efterhand kan konstateras att Badminton Swedens arrangemangs
grupp led mycket av att två förbundschefer slutade under förberedelsetiden 
och att ej ersattes samt att ansvarig för Marknadskommunikation/Sponsors
försäljning ej hade möjlighet att i sin befattning kunna delta i nödvändig 
omfattning.

Under	första	delen	av	förberedelsertiden	blev	ledtiderna	för	långa	och	stal	
alldeles för mycket av den tillgängliga tiden.

Arrangemangsgruppen kunde haft nytta av att ha haft en närmare och tätare 
kommunikation med Badminton Europé.

4 5

file:C:\_Badminton\Rapport%20Badminton-EM%202012\Utskicket\Brev%20till%20BE%202009-09-02_engelsk%20ver%20no%203.doc


6 7

Tillämpad organisation genomförde EM-tävlingarna på ett 
bra sätt. De erfarenheter som man så i efterhand ser är 
följande:

Ledning	från	Badminton	Sweden:	Ursprunglig	organisation	var	att	Bad
minton Swedens förbundschef, Lars Sologub och ansvarig för Marknad/

Försäljning Amelie Propst skulle tillsammans med EM:s  projektledare Bengt 

2. EM-organisation

Operativ ledargrupp
Bengt Johansson, Projektledare
Christer Håkanson, Tävlingsledare, ansvarig för tävlingsdelen   
  och övriga hallarrangemang
Jonny Gärdh,  ansvarig för EM-logistiken
Kalevi Conrad,  ansvarig för volontärgruppen
Mats Thorell,  ansvarig för översättningar och allmän   
  backup i gruppen
Gustav Svan,  ansvarig utställningar

Styrgrupp
Bengt Johansson, Projektledare
K-G Svensson,  fd kommunalråd Karlskrona kommun
Michael Fransson, VD Arenabolaget (tom 20120301)
Krister Issal,  v ordförande i Karlskrona företags- och 
  Hantverksförening
Thomas Angart,  tf Förbundschef Badminton Sweden
Bertil Lindström,  Bankman Nordea Karlskrona och ekonomi- 
  ansvarig i Badmintonklubben Carlskrona
Christer Håkansson, Ordförande Blekinge Badmintonförbund
Lena Ohlsson,  ersättare för Michael Fransson

EM-kansliet

Johansson svara för övergripande ansvar/ledning av EM:s genomförande.
Den juridiska delen ansvarade en av Badminton Swedens styrelsemedlemmar 
– Gustav Lindström.
 Förbundschefen deltog i alla förhandlingar gentemot Badminton Europé 
och andra övergripande åtagande för Badminton Sweden.
 Marknadsansvarig/Sponsorsansvarig deltog i uppbyggnaden av marknad
skommunikation och sponsorsförsäljning.
 Tyvärr så slutade förbundschefen Lars Sologub sin anställning i inlednin
gen av projektet och efterträddes av Magnus Fantenberg som var den som 
tillsammans med projektledaren fullföljde avtalet gent emot  Badminton 
Europé betr rätten att arrangera EM.
	 Även	Fantenberg	slutade	sin	anställning		och	större	delen	av	ansvaret	flyt
tades då över på projektledaren Bengt Johansson eftersom ingen ny förbunds
chef anställdes.
 När det gällde verksamhet inom område marknadskommunikation/
försäljning så visade det sig att det var svårt att få optimalt utfall av denna 
tjänst då projektledaren befanns sig på arrangörsorten Karlskrona och an
svarig för M/F – Amelie Probst  fanns på kansliet i Stockholm. Ledtiderna 
blev alldeles för långa när det gällde att genomföra uppdrag inom denna sek
tor. 
 Dessutom så gick Amelie Probst  på föräldraledigt i slutet av förberedelse
tiden.
 Detta innebar att de arbetsuppgifter som från början var avsedda att 
ligga på tre personer varav de som befann sig i Stockholm var anställda på 
Badminton Sweden medan projektledaren var ideellt arbetande – dock med 
möjlighet att arbeta på heltid utan ersättning från Karlskrona.
 I slutet av förberedelsetiden inför EM gick tf  förbundschef Thomas An
garth in och deltog i förberedelserna framförallt när det gällde själva tävlings
delen av arrangemanget .
	 Uppbyggnaden	av	själva	operativa	organisationen	gick	mycket	bra	och	det	
var förvånansvärt lätt att engagera volontärer.
 Vi var ute i god tid och inledde också ett utmärkt samarbete med Arbets
förmedlingen i Karlskrona .
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Operativ organisation
Se bilaga till höger!
Tävling:  Christer Håkansson
Volontärer: Kalevi Conrad
Sponsring:  Bengt Johansson, Mervi Karttunen
Reklam: Bengt Johansson, Tord Liljedahl
Arena layout:  Christer Håkansson, Mervi Karttunen,   
  Gustav Svan
Restauration:  Camilla Rosengren, Christer Håkanson
Domare: Per-Åke Andersson, Kalevi Conrad
Turism:  Karlskrona Turistbyrå, Arenabolaget
Logi:  Ola Johansson, Hotellgruppen, Jonny Gärdh
Logistik:  Jonny Gärdh
Marknadskommunikation:  Tord Liljedahl, Bengt Johansson
Marknadsföring:  Tord Liljedahl, Bengt Johansson, 
  Badminton Sweden, BKC
Utställningar:  Gustav Svan, Bengt Johansson
Massage:  Maria Jönsson
TV-sändning:  IEC
Troubleshooting:   Mats Thorell
VIP:  Mervi Karttunen
TV-produktion:  Attraction Media
Webb-TV SBT, Holland

 Alla anställda på EMkansliet rekryterades genom arbetsförmedlingen och 
gick under FAS3. Dessutom deltog ca 20 arbetslösa ungdomar som prakti
kanter sista månaden före tävlingens genomförande.
 En erfarenhet av uppbyggnaden av organisationen var att den operativa 
gruppen hade underskattat behovet av ”avdelningschefer/mellanchefer”, 
vilket ledde till att det ibland uppstod vakuum i beslutsfattande i de olika en
heterna vilket ledde till att ”personalen” saknade information för att genom
föra olika arbetsuppgifter.
 Detta gällde först och främst kringarrangemangen. Anledningen till dessa 
problem berodde först och främst på att ansvarig i den operativa gruppen för 
bemanningsfrågor ej kunde deltaga i slutfasen av förberedelserna och genom
förandet av tävlingen då han i sitt arbete måste åka utomlands.
 Sammanfattningsvis är det dock en risk när det gäller att anlita volontärer. 
Vi engagerade ca 250 volontärer under EMveckan och tiden däromkring.  
 Det är oundvikligt att det uppstår en del problem när man har så många 
frivilliga i organisationen varför det är viktigt att ha beredskap med ersättare i 
nyckelbefattningar.

Organisation 
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Den 24 januari 2010 beslöt Badminton Europé att tilldela 
Badminton Sweden Europamästerskapen i Badminton 
2012.

Marknadsföringen inleddes med en presskonferens i Karlskrona 26 
januari 2010. Närvarande var ordföranden i Badminton Sweden Mervi 

Karttunen, Kommunalrådet KG Svensson, VD Arenabolaget Michael 
Fransson, ordförande i Blekinge Badmintonförbund Christer Håkanson, vice 
ordförande tillika projektledare för EM 2012, Bengt Johansson.
 Samtidigt med presskonferensen gick information ut till alla mass media, 
via	TT,	SVT,	utskick	till	landets	större	tidningar.	Vi	fick	ett	mycket	bra	
genomslag i media.

Slutligt kontrakt gällande arrangörskapet för EM 2012 undertecknades 
v34/2011 i samband med VM i Paris.

Arbetet med marknadsföring inleddes redan Juni 2009 med ett förberedande 
möte med ATS och IEC. Ytterligare två företag kontaktades tidigt. Det var 
Minnesota och Tango som var specialister på upplägg av sponsring och 
kunde även i vissa fall även delta i försäljningen.
	 Upplägget	var	tänkt	att	vi	skulle	få	support	från	specialistföretag	som	
tillsammans med Amelie Probst skulle ”bereda marken” för marknadsföring 
och försäljning av sponsors paket.
 Avslut skulle sedan ske i samverkan mellan valt bolag/Amelie Probst och 
Bengt Johansson.

3. Marknadsföring

I första läget diskuterade med följande företag:
Alandia Top Show,  Stefan Bladh
Human Event,  Jörgen Persson
Tango Emil Didriksson

Samtliga företag som skulle delta i försäljningen av sponsorspaket var my
cket noga med att gardera sig för eventuella svårigheter att uppnå resultat i 
försäljningen.
 Ingen var villig att ta på sig ansvaret för att genomföra försäljningen.
Alla hade idéer om hur upplägget skulle vara och inriktningen var tyvärr 
att där skulle man kunna tjäna sina pengar utan att ta ansvar för intäkterna i 
projektet.
 Amelie Probst arbetade fram mycket bra upplägg till sponsorspaket – 
skräddarsydda för våra sponsorskandidater.
 Vi kunde efter ganska kort tid konstatera att intresset att medverka från 
uppräknade företag avtog och vi valde till sist att samarbeta med Tango/Min
nesota.

Följande större aktiviteter gällande marknadsföring genomfördes:

• Besök VM i London (egen monter med bildspel i anslutning till spelhal 
 len) 814 augusti 2011. Bildspel
• Besök Danish hopen i Odense 2023 oktober 2011 (Egen monter med  
 bildspel i anslutning till spelhallen).
• TVtrailer 14 dgr innan TVsändningarna 2021 april 2012 varje dag 
 (ca 8 gånger) i TV4 Sport.
• Info till Industrigruppen (Karlskronas 24 största företag) med 
 bildspel 5 december 2011.
• Info till Karlskrona Företags förening för 80 företag med 
 bildspel 30 november 2011.
• Info om EM i samarbete med Region Blekinge i projektet ”Gräv där Du  
 står” 28 juni 2011 i Karlskrona och den 30 januari 2012 i Olofström.
• RIM 2729 maj 2011.
• Badminton Swedens årsmöte 16 – 18 september 2011.
• EM info på anslagstavlor på samtliga tillfartsvägar till Karlskrona under  
 marsapril 2012.

Ett antal powerpoint presentationer producerades för att behandla info om 
EMtävlingarna, Företagsmässan, Racketmässan och Telenor Arena.

I marknadsföringen användes också följande produkter som tagits fram för 
EM:	Roll	Ups,	T-shirt,	Kulpenna,	Vykort,	EM-dekal		och	EM-nål	–	alla	med	
logotypen för EM.

Standard logga placerat på djupsvart bakgrund:

Standard logga för användning på svart bakgrund :

Logovariant för användning på vit eller ljus bakgrund:
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Redan i mars 2010 startade arbetet med att finna specialist
företag som kunde hjälpa oss med att föra ut budskapet 
och skapa aktiviteter för att skapa kännedom om 
Badminton-EM 2012 i Sverige.

Företagen ATS, Human Event och Tango/Minnessota kontaktades. Efter 
värdering och tagna rekommendationer valdes Tango/Minnessota (T/M) 

som samarbetspartner.
 Följande månader genomfördes ett antal möten med T/M som avslutades 
med att företaget lämnade en genomlysning av projektet Badminton EM 
2012. Tango/Minnesota lovade att bistår med kontakter för att underlätta 
jakten på sponsorer men ville ej själva taga aktivt del i ackvisitionen av spon
sorer. 

Förslag från T/M var följande:

• Kreativ koncept innehållsutveckling och paketera sponsorskoncept.
•	 Instudering	–	nuläge	befintliga	sponsorserbjudande	och	samarbeten,	EM-	
 organisation i dagsläget, kärnvärden, egna tankar och idéer etc.
•	 Research	–	övriga	rättigheter/evenemang,	vad	finns	det	för	alternativ	till		
 BadmintonEM, vad har sponsorerna för möjligheter hos andra, vad 
 får man för sponsorspeng där. Jämförelser, idéarbete, koncept och 
 innehållsutveckling.
• Beskrivning av kreativt innehåll.
•	 Identifiering	av	rättigheterna	för	Badminton-EM	vad	kan/bör	säljas?
•	 Övergripande	värdering-	till	vilket/vilka	proser	skall	detta	säljas?
• Fördelning av rättigheter och paketering – i olika nivåer. Vad ingår i resp  
	 paket?	Hur	göra	detta	säljbart?
•  Lista på möjliga sponsorer/kategorier utifrån målgrupper.

Vi antog T/M:s förslag och med detta som underlag genomförde en mängd 
olika aktivteter.

Vi producerade följande inom område marknadskommunikation:

• Pressreleaser.
• Nyhetsbrev till alla badmintonklubbarna i Sverige med information om  
 EM varje vecka från februari 2012.
• Producerade en egen EMhemsida.
• Material till Badminton Swedens hemsida och till Badmintonklubben  
 Carls kronas hemsida.
• Flyers betr mässorna.
• Prospects för Badminton EM (på engelska och svenska).
• EMprogram på engelska.
• Annonskampanj i lokalpressen (totalt 8 annonser till ett 
 värde av SEK 120.000).
• Julhälsning via mailutskick till samtliga Badminton Europés   
 medlemsländer (51 st).
• Mailutskick till Badmintonklubbarna på Själland, Danmark (på danska).
• Framtagning av SPmaterial: pennor, Tshirt, vykort, EMdekal.
• Mailutskick till ca 80 klubbar om erbjudande att åka specialbuss till   
	 Karlskrona	finaldagen,	totalt	7	busslinjer	med	utgångspunkt	från	
 Västervik, Jönköping, Borås, Norrköping, Göteborg, Helsingborg 
 och Malmö.
• Programtrailer i TV4 Sport, 2 veckor innan EM ca 8 ggr per dygn.

Kommentarer
Gensvaret på vår marknadskommunikation var inte det vi hade väntat oss. 
Trots	intensiv	kommunikation	med	badmintonklubbarna	i	Sverige	fick	vi	ej	
förväntat genomslag.
 Endast en busslinje genomfördes (från Hässleholm) Övriga gick inte att 
genomföra p g a mycket litet antal anmälda.
 Det var ingen efterfrågan på vårt SPmaterial från klubbarna. 
	 Vi	fick	alltså	inte	förväntat	genomslag	i	badmintonsverige	för	EM	trots	
våra stora ansträngningar och trots att vi hade tillgång till professionell kom
petens inom område marknadskommunikation.

4. Marknads-
kommunikation
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Ett antal souvenirer/SP
material  togs fram med 
hjälp av den lokala företa
gen Ravnbö Design och 
RCreklam.

Ravnbö Design tog fram 
logotype, EMvykort och 
affischer.
 Detta material låg sedan 
till grund för produktion av 
Roll up, EMnål, EMdekal, 
EMTshirt och EMpenna.

En webbshop startades för att nå ut till allmänheten.

Det visade sig svårt att sälja över webbshopen – intresset var minimalt från 
Badmintonsverige.

En souvenirshop fanns också under tävlingsdagarna i Telenor Arena i anslut
ning till tävlingsarenan. Här tog försäljningen fart och alla Tshirt såldes slut. 
Även en hel del posters såldes.

Ett EMprogram med innehållsrik text på engelska togs fram och formgavs 
på EMkansliet, som sedan producerades till mycket låg kostnad i Litauen.

Kommentarer
Materialet	fick	mycket	beröm	för	design	och	utformning.

Erfarenheten av försäljningen före tävlingen var att det var mycket svårt att 
komma	ut	med	dessa	produkter,	trots	intensiv	information	via	hemsidor,	fly
ers och webbshop och få respons från badmintonvärlden. 

Hade vi haft det ”trycket” som blev under tävlingsdagarna, tack vare ovän
tade svensk framgångar och därmed sammanhängande mediabevakning 
innan tävlingarna hade vi säkert sålt betydligt mer souvenirer än vad som nu 
var fallet.
 Det visar än en gång hur viktigt det är att ha egna stjärnor som understöd
jer förhandsbevakningen av evenemanget.

5. Souvenirer/
SP material

För att kunna genomföra en framgångsrik försäljning av sponsorspaket var vi 
fullt medvetna om att vi måste anlita professionella företag.
 Förutom Tango/Minnesota så diskuterade vi med följande företag: Future 
T.A. AB, AB  Ottoboni/Per Dunger, Kaj Wieståhl, Taktik/Thomas Kalmer 
och Svensson Sport, Halmstad.
 Enda företag som var intresserat av att sälja mot bonus var Ottoboni, men 
efter ca 2 veckor så backade Ottoboni ur. 

Eftersom erbjudandet från specialföretagen var att man kunde vara med och 
”öppna	dörrar”	men	ej	göra	några	åtagande	betr	försäljningen	så	fick	vi	själva	
stå för detta arbete.
 Efter inventering av presumtiva sponsorskandidater bearbetades dessa via 
personliga kontakter, säljbrev med bifogat EMprospekt samt när vi kom in 
till företagen med hjälp av våra power  pointpresentationer. Totalt bearbeta
des 89 företag.

I inledningen av säljperioden så låg ansvaret på Kansliet/ Amelie Probst. Vi 
siktade då in oss på att försöka sälja titelssponsor, huvudsponsor och onsite 
kontrakt inne i spelahallen.
 Amelie Probst paketerade de olika förslagen. Se bif ex prospekt 1, 2. 

Lokala försäljningen för mässor och utställningar genomfördes med personal 
från EMkansliet.
	 Ungefär	200	lokala	företag	bearbetades	under	tiden	november	2011	–	
mars 2012.
 2 personer arbetade på heltid fördelade på en person som arbetade via 
telefonförsäljning och 1 person som arbetade som utesäljare.

Olika	typer	av	flyers	producerades	av	personalen	på	EM-kansliet	och	sändes	
via	mail	till	samtliga	företag	som	bearbetades	enligt	ett	upplägg	där	flyers	
gick ut först och därefter uppföljning per telefon direkt till varje företag som 
fått mailinformation.

Kommentarer
Försäljningen på icke lokalsponsorer gick mycket trögt. Vi förstod nu varför 
ingen av ”proffsföretagen” var intresserade mer än att i vissa fall fungera 
som ”dörröppnare”. Marknaden ”sponsorsförsäljning” är ganska begränsad i 
Sverige. Ett mönster som framträdde tydligt var att det var ett fåtal specialist

6. Försäljning 
(bl a sponsring)

http://www.badminton-em.nu/souvenirshop/
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företag som behärskade marknaden och vi uppfattade att man var försiktig att 
gå in på varandras marknadsområden.
 Det mesta av sponsringen är i dagens läge är intecknat i förväg genom  
långa kontrakt och styrs av ”Specialistföretagens” intresse, kontakter och 
kompetens.

Det är därmed inte att rekommendera att försöka att själva sälja sponsringen. 
Att lyckas med detta förutsätter två saker:
1. Att arrangerande förbund har egna sponsorer som kan tänkas vara in
tresserade.
2. Egna personliga kontakter i högsta företagsledningen hos storföretagen.

Det är vår bestämda uppfattning att  i små förbund behöver man stöd från RF 
för att kunna komma in på sponsorsmarknaden utöver vad som nämns ovan i 
punkterna 1 och 2.

På den lokala sidan var det betydligt lättare att få sponsorsstöd. Här rörde det 
sig dock om många mindre företag och sponsringen var inriktad på områden 
utanför själva spelhallen.

Det	är	viktigt	att	göra	en	förstudie	om	vilka	sponsorskandidater	som	finns	på	
den lokala marknaden. Vår erfarenhet är tyvärr inte så gynnsam när det gäller 
kommuner i storleksordningen 50150.000 innevånare.
 När det gäller storföretagen i kommunen så domineras dessa ofta av 
produktionsenheter.	Här	finns	varken	lednings-	eller	marknadsavdelningen	
på den mindre orten utan dessa sitter mestadels i våra storstäder (Läs Stock
holm). Ofta har dessa lokala produktionsenheter en ledning som inte har 
någon förankring i verksamhetsorten och de har också en svag ställning i 
sponsorsfrågor gentemot huvudkontoret.
 Ett exempel från Karlskrona är Telenor som från början hade både ledning 
och huvudkontor i Karlskrona. Då satsade man mycket pengar lokalt både 
vad det gällde elit och bredd. 

Under	de	senaste	åren	så	har	ledning	och	marknadsfunktion	successivt	flyttats	
till	Stockholm		och	nu	är	satsningen	obefintlig	på	den	lokala	idrotten.	Man	
sade helt nej i Stockholm till att gå in som sponsor för EM i Badminton.

En annan viktig synpunkt är att kommuner i ovan nämnda storlek har ett 
affärsliv	som	domineras	av	de	landsomfattande	kedjorna.	Här	finns	ej	heller	
något att hämta för arrangörerna på det lokala planet eftersom butikscheferna 
oftast helt saknar medel att delta i arrangemangssponsringen.

På	spelanläggningen	Telenor	Arena	finns	ingen	befintligt	restaurang.	Här	
finns	två	stora	cafeterior	och	två	mindre	kiosker	i	anslutning	till	spel-

arenan.

För att tillgodose behovet av att kunna äta lagad mat så byggdes en restau
rang upp i Tennisanläggningens centercourt med plats för ca 300 gäster.
Här serverades lunch och middag samt à la carte. Även VIPmatsalen för
lades till denna lokal.
 Kioskerna och cafeterian hade kompletterade utbud av varor. 

Restaurangverksamheten lades ut på entreprenad efter anbudsförfrågan. Vin
nare blev restaurang Skeppsgossen.

Restaurangen var öppen under tiden 
1521 april mellan kl 11 och 21. 

1 cafeteria och 2 kiosker svarade för 
närservice och administrerades av 
EM volontärer.

Arrangören hade ”kickback” på 
varje försåld måltid i restaurangen 
och överskottet från cafeteria och kiosker tillföll arrangören.

Kommentarer
Restaurangen som var avsedd även för volontärer och deltagare fungerade 
bra och cafeteria och kioskerna gav bra närservice till besökarna. 

7. Restauration
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Vår ambition med EM 2012 var att inte enbart genomföra en badmin
tontävling utan vidga arrangemanget till ett event med en hel del kring

aktiviteter.
 Vi hade möjligheten då vi disponerade förutom spelarenan, ishallens 
Byta (stor som en hockeyplan), Badmintonhallen (ca 2000 m2) Tennishallen 
(ca 3000 m2) och tennisens centercourt (800 m2).
 Vi kom fram till att utställningar skulle kunna vara ett bra komplement till 
badmintontävlingarna.
 En sportmässa med inriktning mot racketsporterna och en mässa där 
karlskronaföretag visade upp sig och att denna del hade en inriktning mot 
rekrytering.

Tyvärr visade det sig att det ej fanns 
något intresse från sportföretagen och 
inte heller ”Karlskronamässan” rönte 
något större intresse – endast ca 30 
företag deltog.

Varför valde vi då att försöka med 
en sportmässa med inriktning på 
racketsporterna?	

8. Utställningar

Karlskrona visar upp sig 

för internationell publik!

Delta i mässan  ”Carlskrona Can” den 20-21 april 2012 på Telenor Arena 

Rosenholm! Arenan kommer att sjuda av liv under dessa eventdagar!

Ett deltagande på mässan ger Er möjlighet att marknadsföra och profilera Er lokalt i Karls krona och 

regionalt i Blekinge, men även gentemot våra nationella och internationella besökare. Mässan har 

även en rekryteringsprofil där gymnasieskolor och hög skolor/universitet bjuds in för att komma 

i kontakt med presumtiva framtida arbetsgivare, dvs. Er! Vi kommer även att anordna seminarier 

med in bjudna föreläsare som berör frågor såsom rekrytering, arbetsrättsliga frågor och vägledning i 

arbetslivet.
10 - 15 000 besökare väntas komma till Telenor Arena Karlskrona under perioden 16-21 april. 

Självklart är det gratis entré för alla mässbesökare!

Följande aktiviteter pågår samtidigt i arenan:

• 400 spelare från 45 länder gör upp i Europamästerskapen i Badminton

• Ytterligare en mässa, Racketmässan, arrangeras i arenan

• Blekinges matkultur, Gastro Blekinge, presenteras på centercourten

• Kocktävling om vem som kan laga bästa sillrätten

• Ett antal convent och seminarier med 100-tals deltagare genomföres under EM-veckan

Tag chansen att visa upp 

Ditt företag 20-21 april 2012!

Kontakta Kjell Andersson, via e-post: kjell@badminton-em.nu 

eller via telefon: 072 312 25 02.

Standard logga placerat på djupsvart bakgrund:

Standard logga för användning på svart bakgrund :

Logovariant för användning på vit eller ljus bakgrund:

Standard logga placerat på djupsvart bakgrund:

Standard logga för användning på svart bakgrund :

Logovariant för användning på vit eller ljus bakgrund:

Racketmässa 

i Karlskrona
I samband med att Europamäster

skapen i Badminton spelas i Karlskrona 

den 1621 april 2012 arrangerar vi en  

”racketmässa”.Det blir första gången som andra leverantörer än Yonex kommer att få tillgång att komma in på mäs-

sområdet när en stortävling i Badminton spelas .

 Yonex har oftast har haft monopol på att presentera sina produkter i samband med tävlingarna.

 För att nå en uppgörelse med Yonex  om att släppa in andra leverantörer så var vi tvungna att  ac-

ceptera att man ej får marknadsföra  badmintonbollar och portabla badmintonbanor i mässhallarna.

 Ytterligare två mässor arrangeras i samband med EM-tävlingarna – en företagsmässa med ca 100 

företag och en gastronomisk mässa med en kocktävling inbyggd om vem som kan laga den bästa 

sillrätten. Final på kocktävlingen blir lördagen den 21 april.

 Vår ambition är att vi skall skapa en mässa som vänder sig till rackethallar, klubbar och deras 

medlemmar där man kan få möjlighet att direkt tala med  olika leverantörer och distributörer inom 

deras intresseområde.

 Vi kommer att bjuda in samtliga racketföreningar i södra Sverige.

  Busslinjer kommer att arrangeras  med utgångspunkt från följande orter med slutmål i Karlsk-

rona: Oskarshamn, Jönköping, Borås, Göteborg, Helsingborg, Halmstad och Malmö.

 Till EM och dess andra aktiviteter i mäss- och spelhallarna på Telenor Arena i Karlskrona räknar 

vi med en publik på mellan 10-15000 personer under veckan.

 Många andra seminarier, konvent och kundträffar kommer att genomföras under veckan bl a 

kommer Badmintonsportens nätverk Framtidshallarna (omfattar ca 25 hallägare) att förlägga en 

konferens under tävlingsveckan i Karlskrona.

 Tränarkonferenser, domarkurser, skol- SM (med ca 250 deltagare) och samarbetsprojektet mel-

lan racketsporterna kommer att lägga sina konvent och seminarier under tävlingsveckan i Karlsk-

rona.	 Totalt	kommer	ca	1000	personer	i	olika	befattningar	inom	racketsporterna	att	finnas	i	Karlsk-

rona denna vecka.Välkommen till en vecka i 

racketsporternas tecken!

Vill Du veta mera: Kontakta Bengt Johansson, 

E-post bengt.johansson@bbck.se, mobil 0708 30 72 01.

Eller EM-kansliet direkt:  Kjell Andersson, 

E-post kjell@badminton-em.nu,  mobil 072 312 25 02.

 Anledningen var att vi under 
flera	år	fått	information	och	klagomål	

från sportförtagen att man ej kunde 
komma in på mästerskapstävlingarna då 

sportföretaget Yonex haft monopol på att 
visa upp sig på dessa tävlingar.
 Efter hårda förhandlingar med Badminton Europé så lyckades vi häva 
detta monopol och våra förväntningar var därför stora på ett stort deltagande 
från dessa leverantörer.
 Trots intensiv marknadsföring med både utskick och telefonkontakt så 
lyckades vi inte att få – med något undantag när – några sportföretag att 
komma till Karlskrona.

När det gäller Karlskronamässan så får vi ta på oss skulden själva. Vårt tema 
”Presentation av karlskronaföretag med rekryteringsinriktning” blev tyvärr 
för	otydligt	och	fick	inget	gensvar	hos	företagen.
 Vi kontaktade ca 200 företag per telefon under perioden dec 2011mars 
2012 i denna angelägenhet utan något större gensvar.
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Den 4 november 2008 startade arbetet med att ta fram ett ansvarigt bolag 
för Tvproduktion och därmed sammahängande frågor.

 Förbundschefen Lars Sologub och projektledaren Bengt Johansson träf
fade IEC Sports för en första diskussion om upplägg av TVsändningarna 
från EM 2012.
 IEC Sports är ett mycket stort företag – ägt av franska intressen – inom 
område försäljning av Tvrättigheter över hela världen. Företaget startades av 
tre unga svenskar 1994 och ett av deras första projekt var att sälja in Swedish 
Open i Badminton som då spelades i Lund. Det blev en framgångsrik start av 
verksamheten och företaget har idag över 1 miljard SEK i omsättning. Man 
opererar över hela världen inom många idrotter – förutom badminton ingår 
tennis,	fotboll	m	fl	idrotter.
	 Kostnaden	för	Tv-produktion	av	tre	dagar	–	kvartsfinaler,	semifinaler	och	
finaler	–	kostar	ca	SEK	300.00.
	 Uppdelningen	brukar	vara	att	man	har	en	svensk	producent	och	sedan	
köper t ex IEC ”signaler” för att mot betalning sända vidare ut i världen. Den 
svenska producenten har då rättigheterna för Sverige. Tvrättigheterna brukar 
finansiera	Tv-produktionen.	Ibland	kan	ett	mindre	överskott	uppstå	om	man	
lyckas sända till större länder – för Badmintons del länder i Asien.
	 Under	våren	2010	bearbetade	förbundschefen	Magnus	Fantenberg	de	
olika Tvbolagen i Sverige. Tyvärr visade det sig att samtliga bolag var oint
resserade av att producera och sända EM i Badminton 2012.
 Vi stod nu inför en situation då vi i vårt avtal med IEC fanns inskrivet att 
minst	två	dagar	(semifinaler	och	finaler)	skulle	produceras	för	TV-sändningar.
 Vi tog då beslut att i samarbete med IEC producera TVsändningarna. 
IEC	kunde	då	förhandla	fram	att	vi	fick	Tv-tid	i	TV4	Sport-kanalen	mot	att	
vi betalade Tvtiden.  Totala kostnader för att köpa totalt 3 timmar efter
handssändning och 2 timmar reprissändning blev uppskattad till SEK 375.00 
kronor (inkl moms). Produktionsarbetet lades ut på offert och vanns av ett 
företaget Attraction Media – kostnad för produktionen belöpte sig till SEK 
128.000/sändningsdag (inkl moms).
 I avtalet ingick inte rättigheterna för webbsändningar – de var re
serverade för Badminton Europé.
 Förberedelserna kulminerade i ett ”generalmöte” den 19 december 2011 
då samtliga inblandade parter träffades i Karlskrona på Telenor Arena för 
genomgång.
 Mötet var mycket lyckat och alla frågeställningar som kom i dagen kunde 
diskuteras för att lösningar skulle presteras i god tid innan tävlingarna i april 
2012.
 När vi insåg att sponsorsintäkterna för evenemanget skulle bli katastro
falt låga inledde vi diskussioner med berörda parter om hur vi skulle kunna 
reducera kostnaderna.

Förhandlingarna ledde till att följande kostnadsreduceringar 
kunde göras:
• Specialbelysning avbeställdes kostnadsreducering SEK 475.000
• TVsändningaran reducerades till 2 dgr 
 – kostnadsreducering SEK 100.000 
• Produktionskostnaderna av TV blev lägre – kostnadsreducering 100.000 
• Pressläktare	och	nedtagning	av	plexiglas	runt	arenan	modifierades	
 – kostnadsbesparing SEK 80.000.
TVproduktionen blev av mycket bra kvalitet och Attraction Media genom
förde arbetet mycket väl.
	 Tack	vare	sportsliga	framgångar	(Henri	Hurskainens	final	i	herrsingel)	
så blev genomslaget i media mycket bra. Badminton har aldrig någonsin 
fått	så	stor	publicitet	som	man	fick	i	samtliga	medier	tack	vare	de	sportsliga	
framgångarna.	Ett	flertal	efterhandssändningar	och	nyhetsreportage	blev	
också följden av de sportsliga framgångarna – tyvärr kunde vi inte få betalt 
för dessa nyhetsreportage.

Följande länder sände inslag från EM 2012:
• Sverige TV4 Sport
• SVT
• Frankrike Sport Plus
• Slovenien Sport TV
• Kroatien SPTV
• Kina Pioneer Ch
• Danmark Danmarks Radio
• Nyheter, Varierande SNTV/Reuters/
 Eurovision TBC
Här	är	besvikelsen	stor	på	att	IEC	inte	lyckades	sälja	till	fler	länder.	Vår	del	
av totala intäkterna för försäljning av produktion uppgick till SEK 65.000 
mot i slutskedet budgeterade 250.000. I inledningen uppgav IEC att man kan 
räkna med att intäkterna betalar produktionskostnaderna för TVsändningarna 
och att det kan bli något litet överskottet, vilket i vårt fall skulle gett intäkter 
på ca SEK 500.000.

Kommentarer
Vår erfarenhet av att hantera produktions och sändningsfrågorna när det 
gäller TV är att ett litet förbund måste ha hjälp från RF för att kunna få så 
mycket större ”muskler” så att man blir en någorlunda jämbördig part i 
förhandlingarna med TVbolag och TVproducenter. Med facit i hand så var 
vi helt i händerna på motpartens representanter och hade inte nödvändig 
kompetens att föra förhandlingarna. När vi  t ex frågade SVT  om man var 
intresserad	av	att	sända	så	fick	vi	svaret	”ni	har	ju	inga	stjärnor	så	därför	är	
det inte intressant för oss”. När vi nu hade turen att se en svensk badmin
tonstjärna tändas under EM så kunde vi inte utnyttja detta – SVT sände en 
mängd nyhetsinslag som vi inte kunde få betalt för.

9. Tv-produktion



22 23

Karlskrona kommun hade vänligheten att upplåta en ut-
märkt lokal i form av ett f d medborgarhus i stadsdelen 
Torskors – endast 10 minuters väg från Telenor Arena.

Vi disponerade huset från  under hela 2011 och fram till den 31 maj 2012 
utan kostnad. Huset innehöll två stora salar a 60 m2, 1 stort rum med 

plats för fyra arbetsplatser, ett sammanträdesrum, stora förrådsutrymmen, 
modernt kök med fullständig utrustning.

Här arbetade hela tiden som kanslipersonal 4 personer:
1. En säljledare, ansvarig för souvenirshopen och klubbkontakter.
2.	 1	ansvarig	för	marknadsföring/Grafisk	formgivning,	hemsida	
 och souvenirshopen.
3. 1 person med ansvar för säljsupport och registervård.
4.	 1	person	med	ansvar	för	hemsida,	face	Book	och	grafisk	support	samt		
 kontaktperson mot deltagande länder.

All personal rekryterades i samarbete med Arbetsförmedlingen och ingick i 
Fas 3 programmet.
 Kansliet var fullständigt möblerat och utrustat med  telefoner, datorer, 
personliga emailadresser och specialutrustning för att producera olika typer 
av	flyers,	affischer,	informationsblad,	reklammaterial,	EM-program	m	m.

Här genomfördes alla möten för Styrgruppen, Operativa Gruppen, samt olika 
möten som varje ansvarsområde genomförde. Informationsträffar mot olika 
intressegrupper i kommunen och länet som Fritidsnämnden, Turistbyrån, ho
tellgruppen, Blekinge Idrottsförbund, Regionförbundet i Blekinge, presskon
ferenser, möten med Badminton Europé, Sponsorsmöten, Länsarbetsnämn
den, Arbetsförmedlingen, möten med Badminton Sweden, Produktionsmöten 
för utställningar och Tvproduktion m m.
 Byggnaden var helt perfekt som central för planeringsarbetet  inför EM.

Kommentarer
En utomordentligt viktig funktion som fungerade utmärkt tack vara de än
damålsenliga lokalerna och engagerade medarbetare.
	 En	svårighet	i	sammanhanget	var	det	geografiska	avståndet	till	Badminton	

Standard logga placerat på djupsvart bakgrund:

Standard logga för användning på svart bakgrund :

Logovariant för användning på vit eller ljus bakgrund:

Det är 
vi som 
jobbar på 
EM-kansl iet Tord Liljedahl

Marknadsföring/
Grafisk formgivning

Hemsida
072 312 25 03

tord@badminton-em.nu

Jessica Söderström
Säljsupport
Registervård, Souvenirshop
jessicasoder
@badminton-em.nu

Marlene Andreasson
Facebook

Souvenirshop
marlene@badminton-em.nu

Olle Sandberg
Säljare
Klubbkontakter
072 312 25 02
olle@badminton-em.nu

Post/besöksadress
Lindvägen 1
371 48 Karlskrona
Fax: +46 (0)455 307355

Swedens kansli i Stockholm, vilket gjorde att ledtiderna ibland blev något 
långa.
	 Ett	misstag	gjordes	då	vi	inte	flyttade	kansliet	till	Telenor	Arena		veckan	
före tävlingarna. Det hade underlättat mycket då det ofta måste tas ad hoc 
beslut i samband med uppstarten av tävlingarna. Det blev onödigt långa led
tider som ansträngde EMorganisationen vid vissa tillfällen.

10. EM-kansli
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Eftersom Karlskrona är en mindre ort är kommunikation-
erna inte av det omfång som finns i storstäderna.

Dock har det blivit bättre i och med att Öresundsbron kom till och järn
vägskommunikationerna	utökades	så	att	Karlskrona	har	trafik	varje	

timme på Kastrup/Köpenhamn.
	 Mot	Stockholm	finns	flygtrafik	med	två	flygbolag	–	Blekingeflyg	och	SAS	
– som har tillsammans 810 avgångar per dag.
	 Tågförbindelser	finns	med	Göteborg	via	den	s.k.	Kust	till	kustbanan		och	
naturligtvis	finns	även	tågförbindelse	mot	Stockholm.	Dock	är	turtätheten	
mindre god.

Transfertrafiken	mellan	hotellen	och	Telenor	Arena	genomfördes	med	eget	
transportsystem med bussar, minibussar och bilar i egen regi med inhyrd 
entreprenad.

Tyvärr hade vi otur med att Banverket beslutat att bygga 2 nya mötesplatser 
för tåg mellan Karlskrona och Karlshamn.
 Detta arbete påbörjades den 1 mars 2012 och beräknas vara avslutat 31 
augusti 2012. Det innebar att tågens ändstation ändras till Karlshamn under 
tiden som banarbeten pågår. 
	 Passagerare	mot	Karlskrona	fick	åka	buss	från	Karlshamn	till	Karlskrona.
Detta innebar att man från BEC ej kunde acceptera att åka tåg till Karlshamn 
och därefter buss till Karlskrona.
 Ett avtal tecknades med Bergkvara Buss om busstransport från Kastrup 
direkt till hotellen i Karlskrona.
 Detta gällde i första hand ankomst till Karlskrona. Dock uppfattades trans
portsättet som positivt och önskemål att återresan även skulle genomföras på 
samma sätt, vilket också genomfördes.

Kommentarer
Tågstoppet med ändstation i Karlshamn istället för Karlskrona betydde direkt 
ökade kostnader som ej fanns med i Kalkylen.
 I den ursprungliga planeringen så skulle arrangören ha logistikansvar 
endast för transport från Karlskrona C till resp hotell samt transfer ut till 
spelarenan (7 km från Karlskrona Centrum).
	 Nu	fick	en	helt	ny	logistikorganisation	byggas	upp	för	att	genomföra	det	
nya åtagandet. 
 Tyvärr så kunde vi naturligtvis inte påverka Banverket att ändra start
tid	för	ombyggnad	av	järnvägen	men	man	tycker	att	ansvarigt	trafikföretag	

(Blekinge	Trafiken)	kunde	lämnat	information	betydligt	tidigare	än	vad	som	
nu gjordes.
	 Tack	vare	kompetent	logistikansvarig	så	kunde	vi	klara	av	transfertrafiken	
mellan Karlskrona City och spelarenan på ett mycket bra sätt och spelare och 
ledare kom i tid till sina åtagande ute i spelhallen.
 Mindre transporter genomfördes med minibussar och några större person
bilar – sponsrade av AVIS – och fungerade bra.
 Tack vare lång framförhållning kunde pensionerade yrkeschaufförer anli
tas som volontärer för att köra personbilar och minibussar.
	 Dessa	rekryterades	från	olika	klubbar	typ	Karlskrona	Frimärksklubb	m	fl.
Att	engagera	fd	yrkeschaufförer	med	vana	från	yrkestrafik	skapade	trygghet	–	
även för sponsrande företag som lånade ut bilarna.  

11. Logistik

Semifinaler spilles 20/4, kl 1700Finaler spilles 21/4, kl 1400 Køb billetter på www.ticnet.se
Vil du vide mere: www.badminton-em.nu

Badminton-EMi Karlskrona! 

Du kan tage toget direkte fra Køpenhavn til Karlskrona. Afgang hver time. Eller tag bilen  – 3 timer via E22.

Karlskrona

E22

Velkommen! 
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I augusti 2011 startade förhandlin
garna beträffande upplägg av logi 

för besökarna till EM 2012.
	 Det	finns	ej	något	hotell	i	
Karlskrona som kunde härbärgera 
samtliga tillresanden till EM.
 Kontakt togs med samtliga 
hotell i Karlskrona. Ett första möte 
hölls i juni 2011 där riktlinjer för 

hur vi skulle klara av att på ett smidigt sätt ta hand om alla tillresanden.
 Hotellen hade en kapacitet om ca 500 rum.

Hotellen som var åtta till antalet delades in i 
två grupperingar:
4* : Scandic, First Hotels, Statt och Clarion.
3* : Siesta, Aston, Conrad och Ahotel.

Förhandlingar startade om vilka rumspriser 
skulle gälla.  En prisnivå förhandlades fram 
som gällde för 4*iga hotell och en nivå för 
3*iga hotell.

Individuella kontrakt skrev med varje hotell som även omfattade ”kickback” 
per rum och gästnatt för arrangören.
 För att undvika att hotellen skulle få betala ut dubbla provisioner så 
enades man om att info skulle utgå från Badminton Europé till samtliga delta

gande länder att man skulle boka via internet 
direkt till valt hotell och med kod Badminton 
EM 2012. 
 Dessutom gav arrangören information 
till deltagande länder om budgetboende på 
vandrarhem och enklare hotell i Karlskrona.
 En otydlighet i kontrakten gjorde att det 

uppstod en del diskussioner om 
prissättningen för enkelrum.

Enklare logi för ungdomar som 
deltog i olika aktiviteter i samband 
med EM ordnades genom att vi 
fick	disponera	ett	nedlagt	vandrar
hem inom området Telenor Arena 
med ca 100 bäddar. Dessutom ställde Marinen upp med sin fritidanläggning 
Karlsgärde som ligger i direkt anslutning till Telenor Arena. Anläggningen 
kunde erbjuda ca 60 bäddar.
 I stort sätt alla bäddar utnyttjades större delen av veckan.

Kommentarer
Konstaterades att det var en betydande komplikation att 
använda så många hotell – även om det inte var några 
stora avstånd mellan hotellen.
 Bl a uppstod tidsproblem för transfer ut till Tel
enor Arena då det tog tid för transferbussarna att åka till 
samtliga hotell som användes av deltagare, delegater 
och domare.
 En otydlighet i kontraktsskrivningen betr priset 
för enkelrum ledda till stora diskussioner om vilket pris 
som gällde. Er

farenheten här är att vara mycket noga 
med vilka ord man använder när man 
formulerar kontraktstexten.
 Vi kan konstatera att det är bety
dligt enklare och mindre kostsamt för 
arrangören att – om man har tillgång 
– endast använda ett högst två rekom
menderade hotell för besökarna.

12. Logi
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http://www.booking.com/city/se/karlskrona.sv.html?aid=310018;label=karlskrona-51sCoJPPnSoRzPj9D0K6vgS9570442030%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg;sid=6f82c6ad15b45005262611cb84fb8196;dcid=1
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EMspelet inleddes måndagen den 16 april med en öppningsmatch med 
svenskt deltagande av Badmintonklubben Carlskronas Magnus Sahlberg 

som vann inledningsmatchen i två set.
 Det egentliga spelet började på tisdagen den 16 april kl 10.00 med in
ledande	kvalificeringsomgångar	som	pågick	även	under	onsdagen.
	 Torsdagen	den	18	april	inleddes	kvartsfinalspelet	kl	17.00	och	var	färdig
spelat omkring kl 21.00.
	 Fredagen	ägnades	åt	att	spela	av	semifinaler	under	tiden	17.00	till	21.00.
På	lördagen	inleddes	så	finalpasset	kl	14.00

Arrangemangen	flöt	fint	och	tävlingssek
retariatet var väl bemannat med kunnig 
personal som genomförde sina uppgifter 
mycket bra.

Efter en mindre incident på tisdagsmor
gonen då det fattades personal för städ
ning	av	spelytan	så	flöt	även	denna	del	
av arrangemanget bra.

Satsningen på domarsidan med bl a ca 10 erfarna linjedomare från Danmark 
visade sig vara en bra investering.
 Denna viktiga del av arrangemanget fungerade utmärkt och inga incident
er inträffade under hela veckan.
	 Ett	mått	på	att	arrangemagen	flöt	på	bra	var	att	tidschemat	hölls	under	hela	
tävlingen.

Nutidens komplicerade informationskommunikation fungerade mycket bra 
via uppkoppling till Webbsändningar och direktrapportering av matchresul
tat till Software/Badminton.
	 En	extra	finess	var	att	vi	kunde	använda	hockeyns	stora	jumbotron	mitt	i	

13. Tävling

lokalen som gav onlineinformation till publiken på 4 dukar a 
6x4	meter	vilket	gjorde	att	all	publik	fick	möjlighet	att	följa	
aktuella resultat oavsett var man satt i anläggningen.

Ombyggnaden av hallen från hockeyarena till badminton
arena fungerade utmärkt i samarbete med personal från 
Karlskrona Hockeyklubb och personal från Fritidskontoret 
på Karlskrona kommun.
 Det var rätt stora arbeten som måste göras, bl a var man 

tvungen att lägga in ett nytt undergolv på spelplanen.
 Även evakueringen och återställningsarbetet i hallen genomfördes både 
effektivt och snabbt.

Tyvärr tillät inte ekonomin att hyra in en speciell belysningsanläggning för 
badmintonspel (kostnad ca SEK 500 000), vilket gjorde att det ej blev den 
ljusfokusering på själva badmintonbanorna som ger den bästa effekten av 
spelet för åskådare och media.

Samarbete med brandmyndigheter, 
alkoholtillståndsgivare och säkerhet
spolisen	flöt	mycket	smidigt.

Biljettförsäljningen administrerades 
av Karlskrona Turistbyrå i samarbete 
med Ticnet och fungerade bra.

Genom	fina	insatser	av	de	svenska	
spelarna	med	tre	kvartsfinalplatser	
och	en	finalplats	som	resultat	så	blev	publiktillströmningen	de	sista	dagarna	
bra och totalt sågs tävlingarna av 5 500 betalande åskådare.

Erfarenhetskommentarer
Att ha tillgång till stora ytor för genomförande av tävlingen kan ha sina sidor. 
Vår planering med samlingsutrymmen i BKC:s badmintonhall i samband 
med matchstart visade sig inte vara så bra utan detta ändrades av Referee till 
en helt annan plats.
	 En	annan	svårighet	–	som	uppträdde	i	flera	delar	av	arrangemanget	–	var	

de olika ledtider för beslut som offentlig verksamhet – läs 
kommun och regionförbund har – i jämförelse med en ideell 
verksamhet.
 Detta problem föranledde många diskussioner och ibland 
adhocåtgärder för att kunna klara av att få arrangemanget 
färdigt i tid.
 Det innebär att arrangörer bör ta detta problem i beaktande 
så fort man erhållit besked om att man utsetts till arrangör.
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För att genomföra tävlingen beräknades att ca 200 volontärer behövde 
engageras. Operativa gruppen började med att göra en analys av vilka 

verksamheter som skulle kunna användas som rekryteringsbas.

Följande områden listades som tänkbara rekryteringsbaser:
• Klubbmedlemmar i Badmintonklubben Carlskrona.
• Pensionärer (framförallt tidigare medlemmar i lokala badmintonklubben).
• Andra klubbar som hade ett stort inslag av pensionärer i sin verksamhet.
• Samarbete med Arbetsförmedling betr ungdomar som var inskrivna 
 i praktikprojekt.
• Äldre personer som var inskrivna i FAS 3.
• Idrottsgymnasiet i Karlskrona som utbildar blivande idrottsledare.
• Personer som styrgruppsmedlemmar hade särskilda kontakter med.

En person i den operativa gruppen med 1 medhjälpare fungerade som ”per
sonalchef” och ansvarade för rekryteringen och utbildningen av volontärerna.
 En person arbetade med schemaläggning av alla volontärerna och deras 
arbetsuppgifter.

14. Volontärer  

 
Mer information finns på www.badminton-em.nu och på Facebook ”2012 European Badminton Championships in 
Karlskrona, Sweden”. 
 

 
 
 
 
 
Vill Du vara volontär under Badminton-EM i Karlskrona? 

Europamästerskapen i Badminton blir säsongens höjdpunkt för Badmintonsporten i Sverige!  
Mästerskapen spelas i Karlskrona under tiden 1621 april 2012 på Arena Rosenholm. 
 
Vi behöver ca 250 volontärer som kan lägga någon/några dagar i Karlskrona och bidra till att 
EM i Karlskrona blir ett event utöver det vanliga! 
 
Ett funktionärsuppdrag kan bland annat handla om att vara som värd i arenan och serva 
besökare, media, spelare och våra utländska gäster, arbeta i någon av våra cafeterior och 
restauranger, sälja souvenirer i vår souvenirbutik, vara chaufför i någon av våra småbussar, 
arbeta i receptionen, delta i arbetet med våra utställningar ”Carlskrona Can”, Racketmässan 
eller Gastro Blekinge bland annat. 
 
Är	Du	intresserad	av	att	delta	i	Svensk	Badmintons	största	event	genom	tiderna? 
 
Kontakta Kalevi Conrad, e-post kalevi.conrad@home.se eller på mobil 0705-152 507 och 
berätta lite mer om dig själv och dina färdigheter och önskemål.  
 
 
Vi ses i Karlskrona! 
 
 
 

Största gruppen av volontärer var linjedomare som utgjorde ca 80 personer. 
24 huvuddomare svarade för att rättskipningen gick till på ett korrekt sätt.

Kommentarer
Själva rekryteringsprocessen fungerade över förväntan och kunde genom
föras utan problem.
 Att beakta är dock eventuella  återbud som kommer sent. 
	 En	”plan	B”	bör	alltid	finnas	när	det	gäller	linjedomare.

Något man bör tänka på vid schemaläggningen är att utse ”mellanchefer” i 
större ansvarsområden. Vi saknade en mel
lanchef för informationsverksamheten.
 Detta fattades också mellanchefer på en 
del andra positioner i verksamheten.  

Bilagor
”Arbetstidsscheman” för volontärerna.
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mellan skolan och Marinmusikkåren och aktörerna genomför nu  ett musika
liskt ”battle” mellan Thörnströmska gymnasiet och Marinmusikkåren i högt 
tempo.

När musiken tystnar så kommer Karlskrona kommunalråd  Camilla Bruns
berg – in på scenen berättar om Karlskrona som världsarvsstad och om de 
figurer	som	dansat	fram	under	inledningen	av	showen	och	samtidigt	hälsar	
välkommen till Karlskrona.
 Därefter håller ordföranden i Badminton Sweden – Mervi Karttunen  ett 
kort tal liksom Badminton Europés representant Peter Tarcala.

Sedan avslutas invigningsceremonin med att Kommunalrådet Camilla Bruns
berg sjunger den svenska nationalsången (hon är utbildad sångerska).

Marinmusikkåren tågar ut och en inledningsmatch mellan Magnus Sahlberg 
och Jaro Vicen, Slova
kien annonseras som 
den första matchen 
under Badminton EM 
2012. 
 Matchen vanns av 
Magnus Sahlberg med 
2112, 2111.

Genom en frikostig donation från Karlskronaföretaget Michano så kunde 
en	mycket	fin	invigning	genomföras	måndagen	den	16	april	2012.

Temat var att visa upp världsarvsstaden Karlskrona i en modern tappning.
 Deltagare var Marinmusikkåren (36 musiker) och ca 30 elever från Törn
strömska Gymnasiets estetiska linje.
 Rekvisita bestod oss bl a Blekinge Museum med och övriga dekorationer 
svarade Esteiska linjens personal för.

Programmet såg ut så här:
Invigningen började kl 19 med att Marinens musikkår under spel marscherar 
in i hallen följt av elever 
från Thörnströmska  
gymnasiet som dansar , 
spelar trummor och drar 
in en blekingeka med 
fulla segel (på hjul).

Dansarna är utklädda till 
välkända	Karlskronafig
urer som Rosenbom, Karl 
XI,	fiskargumman	etc	och	
nu spelas växelvis musik 

15. Ceremoniel
Standard logga placerat på djupsvart bakgrund:

Standard logga för användning på svart bakgrund :

Logovariant för användning på vit eller ljus bakgrund:

16-21 aprilwww.badminton-em.nu
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BadmintonKlubben Carlskrona

BadmintonKlubben Carlskrona

Europamästerskapen i Badminton 16 – 21 april 

på Telenor Arena i Karlskrona!

Besök Telenor Arena och 

Restaurang Badminton

Restaurang för 300 personer

Öppen 17-21 april kl 11 -21 

Ät bl a Blekingebuffé för 100:-!

Fredag 20 och lördag 21 kl 10- 17, 

Sport och Rekryteringsmässa!

Speciellt välkommen till ungdomar 

som vill se vad det finns för möj-

ligheter att finna jobb efter skolan.
GRATIS ENTRÉ

Veckans speltider

Tisdag  17 april kl 9 -21, inledande omgångar

Onsdag  18 april kl 9 – 21, inledande omgångar

Torsdag 19 april kl 17 – 21, kvartsfinaler

Fredag 20 april kl 17 – 21, Semifinaler

Lördag 21 april kl 14, finaler

Biljetter till tävlingarna köpes vid entrén Telenor Arena, 

på Turistbyrån eller via Ticnet.

300 spelare från 34 länder gör 

upp om vilka som skall kunna 

kalla sig Europamästare 2012!

Invigning måndag den 16 april kl 19

Showprogram med Marinens Musikår och elever 

från Estetiska linjen på Törnströmska Gymnasiet 

som dansar och presenterar världsarvsstaden  

Karlskrona i rumba-takt!

Kommunalrådet Camilla Brunsberg inviger EM.

Kl 20 startar Europamästerskapen med en öpp-

ningsmatch mellan Karlskronas egen Magnus 

Sahlberg som möter Jarolim Vicen från Slovakien!

Nu är det bara 
6 dagar kvar !

Telenor Arena

EM-veckans program
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16. Ungdoms-
arrangemang

17. Telenor Arena

1.   Kommunhälsan, Karlskrona Floating, Hälsoverksta'n, 
 Happy living, Wellivate, Wellness Corner Xtravaganza  
2.   Blekinge Health Arena - Testlabbet
3.   Vandrarhem (för tillfället stängt)
4.   Friskolan Jb Galären
5.   Äventyrshuset Boda Borg 
6.   Rosenholms förskola, Carpe Diem
7.   Rosenholmskolan, Arenaskolan 
8.   SISU Idrottsutbildarna
9.   Ingång omklädningsrum fotboll  
10. Gymnastikhall  
11. Boulehall
12. Is- och evenemangshall - A-hall 
13. Ishall - B-hall
14. Busshållplats 
15. Badmintonhall 
16. Tennishall och centercourt  
17. Tennisbanor utomhus 
18. Parkeringsplatser, plan för övningskörning 
19. Konstgräsplan
20. Rosenholmshallen, sporthall 
21. Törnströmska gymnasiet 
22. Hemsö Fastighets AB  
23. Arenavägen
24. Friskolan Piggelinen
25. Blekinge Museum, Landstingets hjälpmedelscentral 
26. Försvaret  

Telenor Arena Karlskrona ligger strax utanför 
centrala Karlskrona och är en modern idrotts
anläggning av yppersta klass. Arenan har ett 
flexibelt system med flera olika anläggningar 
i både inomhus och utomhusmiljöer. Med väl 
tilltagna ytor och mycket goda parkerings
möjligheter är arenan anpassad för mindre 
idrotts evenemang likaväl som arrangemang på 
nationell nivå.
 

”Karlskrona ska vara ledande inom idrott, hälsa, evenemang och turism i Östersjö
regionen inom 10 år  navet är Telenor Arena Karlskrona.”

Fakta
• Is- och evenemangshallen (A-hallen) har 2 564 sittplatser och 900 ståplatser.
• Ishallen (B-Hallen) används för hockey, curling och konståkning. 
• I tennishallen finns 5 tennisbanor och en centercourt med läktare för 250 personer.
• 7 tennisbanor finns utomhus.
• Badmintonhallen har 12 banor och hallen har internationell takhöjd.
• Gymnastikhallen har bland annat 2 hoppgropar, trampolin och spegelsal.
• Rosenholmshallen används för bland annat handbollsträning.
• Konstgräsplanen har måtten 105 x 65 m.
• Boulehallen har 9 inomhusbanor.
• I arenan finns butiker, kafeterior, kiosker, kontor, för föreningar och konferenslokaler. 
• 2 400 parkeringsplatser finns på området. 

I samband med EM tävlingarna genomförde Badminton Sweden ett antal 
ungdomsarrangemang

 Det största arrangemanget var att man återupplivade SkolSM som 
genomfördes med ett stort antal deltagare från skolor i hela Sverige.
 Badminton Swedens framgångsrika ungdomsprojekt ”Självklart” – unga 
ledare, fanns på plats med ca 70 deltagare och förutom föreläsningar så 
deltog ungdomarna aktivt under EMveckan som volontärer under själva 
tävlingen.
 Förbundets projekt Girls of Badminton var också representerat under EM
veckan.
 Badminton Sweden genomförde även ett framtidskonvent, där bl a Patrik 
Sjöberg var gästföreläsare.
 Framtidskonventet 
är Badminton Sveriges 
mötesplats för att dis
kutera värderingar och 
framtid inom svensk 
badminton.
 75 personer deltog från 
2 distrikt, 7 föreningar, 
4 förbundskaptener och 
unga ledare samt ideella 
inom förbundet.
 Konventet hölls i Tel
enor Arena 2022 april.

Föreläsare
Anna Rosengren, värdegrundsexpert
Bo Ömosgaard, Talangutvecklingsansvarig för Danska Badmintonförbundet.
Jonas Rindlaug, Talangutvecklingsansvarig Badminton Sweden.
P-G Fahlström talade om Talangutveckling.
Patrik Sjöberg, föredrag ”Det Du inte såg”, om sin idrottskarriär och över
grepp inom idrotten.
P-G Fahlström, diskuterade FN:s barnkonvention.

Diskussioner och debatt
Jonas Herrgårdh, Badminton Swedens Förbundskapten, berättar om senior
landslaget.

http://www.karlskrona.se/sv/VisitKarlskrona/Telenor-Arena-Karlskrona/Om-arenan/


36 37

Trots enorma ansträngningar så kunde vi inte nå ett positivt ekonomiskt 
resultat. Huvudorsakerna till att vi ej kunde nå ett positivt resultat var att vi ej 

lyckades med att sälja in EM till sponsorer.
 Efter konsultationer med specialistföretagen om nivån på sponsorspaketen 
så skulle summan av intäkter på sponsringen bli totalt SEK 2.500.000 enligt 
följande fördelning:
1. Titelsponsor 1 st  800.000
2. Huvudsponsorer 3 st  1.050.000
3. Guldsponsor 1 st  150.000
4. On site sponsorer 10 st 500.000 2.500.000

Vi lyckades totalt sälja för SEK 500.000.
 Vi lyckades ej heller nå upp till budgeterade siffror för övrig sponsring och 
övriga intäkter där budgeten låg på SEK 1.661.000 mot uppnått resultat och prog
nosen i Mars SEK 813.415 och uppnått resultat blev SEK 456.732.
 Biljettintäkterna var budgeterade till SEK 553.000 kronor och uppnått resultat 
blev SEK 338.700.
 IEC:s kalkyl på TVintäkter på SEK 250.000 kronor blev SEK 65.000.
Avvikelserna på utgiftssidan var de stora kostnader (SEK 530.00) för TVproduk
tionen som vi från början räknat med att det skulle inte ge oss några kostnader för 
oss.
 I övrigt låg kostnadsbudgeten i stort sätt i nivå med vår kalkylering för själva 
tävlingen.

Kommentarer
1. För hög avgift till Badminton Europé – EM var en icke gångbar produkt när 
det gäller TVexponering. Detta gällde inte bara Sverige utan även Europa. Ingen 
av de stora badmintonnationerna köpte TVtid (Bl a England, Danmark och Hol
land). Vi betalade minst SEK 1.000.000 för mycket i sanktionsavgift till Badmin
ton Europé för att få arrangera EM.

2. Eftersom inget TVbolag i Sverige ville åtaga sig att producera och sända 
EM så valde vi att själva producera och köpa sändningstid, vilket blev en stor 
belastning på ca SEK 600.000 då IEC wej förmådde att sälja TVtid ut i världen. 
Vi var enligt kontraktet med Badminton Europé ålagda att sända TV från minst 
semifinaler	och	finaler.

3. Vi utvärderingen av intäkter från sponsorer har vi kunnat konstatera att själva 
EMarrangemanget inte gav några intäkter alls utan den sponsring som blev 
(SEK 500.000) tillkom enbart genom personloga kontakter via Mervi Karttunen 
och Bengt Johansson. Ett handikapp var att Badminton Sweden saknade egna 
sponsorer i den vanliga verksamheten, vilket gjorde att utgångsläget blev mycket 
besvärligt.

4. IEC Sports kalkylerade med intäkter för vår räkning på SEK 250.000 – det 
blev SEK 65.000.

5. Kalkylerade 300 deltagare på olika typer av konferenser och seminarier mm 
blev ca 70 personer, vilket starkt påverkade intäkter via kickback för logi och 
restaurang.

6. Vår idé om att samtidigt arrangera utställningar blev ingen succes. Det blev ett 
underskott på ca SEK 150.000.

7. Tyvärr så kunde vi inte upprepa andra förbunds förmåga att få klubbarna att 
komma till egna arrangerade mästerskap (ex. Innebandy och Ridsport).
Detta trots intensiv marknadsföring genom ett antal direktmail med färgglada 
erbjudande till klubbarna om att komma till Karlskrona. Denna marknadsföring 
genomfördes under perioden januari – Mars 2012 fram till tävlingarnas början.
 Förutom ovan nämnda utskick kontaktades över 80 badmintonklubbar i södra 
Sverige för att med av arrangören anordnade 7 busslinjer, som täckte hela södra 
Götaland,	kunna	ta	sig	till	Karlskrona	och	finalpasset	till	självkost	nadspris.	Vi	
kunde	endast	genomföra	1	linje	(Från	Hässleholm).	Övriga	sex	linjer	fick	avbo
kas.

Kommentarer
Vi arbetade mycket intensivt med att få våra olika aktiviteter att generera de 
intäkter som vi budgeterat.
 När det gäller försöken att sälja in evenemanget till storföretagen så var ett 
av de stora hindren att vi hade stora svårigheter – även när vi s a s ”fått in foten 
i företaget” att få besked. Ledtiderna blev orimliga och tillgängligheten ifrån 
början	positiva	företag,	kunde	vara	nästan	obefintlig	–	det	kunde	ta	månader	att	få	
kontakt trots att vi mailade, vi ringde och vi använde av alla till buds stående me
del för att få kontakt. Kände vi inte ansvarig person eller hade någon närstående 
person	som	kunde	hjälpa	oss	så	kunde	det	ta	månader	innan	vi	fick	kontakt.	Vi	
upplevde att man från företagen satt i system att vara oanträffbar eller lova att 
återkomma, vilket man aldrig gjorde. Detta innebar att vi hade ingen hjälp av att 
vi startade sponsorssökningen mycket tidigt.
 När vi var ute i god tid kunde det låta ”Vi har inte lagt budgeten för 2012 ännu 
utan kom tillbaka lite senare”.
	 När	vi	äntligen	fick	kontakt	kunde	det	då	låta	”Tyvärr	vi	har	redan	lagt	vår	
budget för 2012”.
 Det var m a o mycket svårt att bedriva ett seriöst sponsorsarbete. Det hade 
varit mycket bättre om företag som inte var intresserade hade sagt ifrån från bör
jan – då hade vi kunnat använda nu förspilld till andra kandidater.
 Arbetsbelastningen på projektledaren blev för hög i och med att ansvarig för 
försäljning hade andra arbetsuppgifter att sköta i förbundet varför nödvändig tid 
för försäljning ej fanns tillgänglig. 
 Saknaden av förbundschef som också skulle vara delaktigt i sponsorsarbete 
blev ytterligare en belastning på projektledaren.
 Erfarenheterna från EMarrangemanget är att innan man ansöker om att få ar
rangera, genomför en djup förstudie där man får belyst om man har resurser inom 
förbundet	för	att	genomföra	ett	så	stort	arrangemang	och	om	de	inte	finns	resurser	
– se till att man skaffar den förstärkning som behövs. Här kan RF spela en viktig 
roll som med sina stora resurser kan bli det stöd som ett litet förbund behöver.

18. Ekonomi
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19. Sammanfattning
Att få möjligheten att arrangera ett Europamästerskap i 
Badminton är en fjäder i hatten för Badmintonsporten i 
Sverige!
 Konkurrensen är knivskarp inom den europeiska bad-
mintonvärlden att få möjlighet till att bli arrangör. Ett stort 
handicap för svensk idrott är att vi inte har – som flertalet 
andra länder i Europa – ett statligt stöd och en utvecklad 
samarbetsorganisation med bl a besöksnäringen, när det 
gäller stora internationella arrangemang.

Europamästerskapen i Karlskrona blev en stor sportslig framgång för Bad
minton	Sverige.	För	första	gången	fick	vi	mycket	publicitet	–	detta	tack	

vara	att	en	svensk	(Henri	Hurskainen)	helt	otippad	gick	till	final	i	herrsingel.
Dessutom	nådde	ytterligare	svenskar	fram	till	kvartsfinalerna	och	det	blev	
förbundets bästa EM på 15 år.
 Tack vare de sportsliga framgångarna så kom också publiken. Stämningen 
var fantastisk under slutspelet.
 Sammantaget gav tävlingarna den största publicitet som Badmintons
porten någonsin fått i svensk media.
 Vår ambition för tävlingarnas genomförande var att vi skulle gå från en 
Badmintontävling till ett Event med Badminton som huvudattraktion.
 Vi lyckades delvis – många aktiviteter genomfördes som kringarrange
mang såsom SkolSM i Badminton, Framtidskonvent med många ungdomar, 
distrikt och klubbar som deltagare, Badminton Swedens framgångsrika ung
domsledarprojekt ”Självklart” fanns på plats med ca 70 deltagare.
 Mindre lyckade satsningar var de två mässor – Karlskrona Kan och Sport
mässa med inriktning på racketsportföretag. 
 När det gäller Karlskrona Kan så var vårt tema för mässan för luddigt 
och kanske svårförståeligt. När det gäller Sportmässan hade vi överskattat 
intresset	och	mässan	fick	ställas	in.
 Nätverket Framtidhallarna som består av 25 badminton/tennishallar kom 
ej heller till EM.
	 När	vi	slutsummerar	det	stora	arbete	som	nedlagts	för	att	finna	sponsorer	
kan vi konstatera att Badmintonsportens attraktionskraft var mycket låg.
 Trots anlitande av expertföretag på sponsring – både vad det gäller up
plägg och försäljning – lyckades vi inte med att få fram sponsorer.
 De sponsorer som fanns på plats värvades genom personliga kontakter och 
ej genom det jättearbete som lades ner på sponsorsförsäljningen.
 Samma sak gällde Tvsändningarna. Inget bolag var intresserade av att 
sända EM i någon form. Vi hade i vårt kontrakt med Badminton Europé för
bundit	oss	att	det	skulle	vara	Tv-sändningar	från	minst	semifinaler	och	finaler.

Det	innebar	att	vi	fick	bekosta	produktion	och	sändning	själva.
 Vår förhoppning var att vi genom intensiv marknadsföring mot klubbarna 
skulle få många åskådare den vägen. Vi hade sneglat på ridsporten och Inne
bandyn som har varit framgångsrika att få åskådare till sina stora evenemang 
via sina klubbar.
	 Tyvärr	blev	gensvaret	mycket	dåligt	och	vi	fick	mycket	liten	respons	den	
vägen.
 En positiv verksamhet var samarbetet med hotellen och restaurang/cafete
riaverksamheten. Genom att skriva avtal kunde vi räkna in goda inkomster 
från dessa verksamheter.
 Organisatoriskt kunde tävlingarna genomföras på ett bra sätt. Vår tävling
sorganisation fungerade bra och som ett kvitto på detta kunde man konstatera 
att tidschemat för tävlingen hölls intakt hela tiden.
 Det är mycket som skall fungera bakom kulisserna och här gjorde vi en 
del erfarenheter där man kunde varit bättre.
När man har så många som 200 volontärer igång så krävs det en struktur 
på organisationen som gör att information fungerar snabbt och korrekt rakt 
igenom.
 Vi kunde konstatera att vi ej hade tillräckligt med ”mellanchefer” i  ledet 
under de operativa cheferna, vilket ibland ledde till både informations och 
kommunikationsbrist längre ned i organisationen.

Ekonomiskt blev EM 2012 ett stort bakslag för Badminton Sweden. Vad man 
kan konstatera så här i efterhand är att det är viktigt att förberedelserna startar 
i samma ögonblick som beslutet tas att söka ett så här stort evenemang.
	 Att	ha	egna	sponsorer	som	redan	finns	hos	arrangören	–	vilket	inte	fanns	
hos Badminton Sweden – är mycket viktigt.
 Att skriva klara och tydliga avtal med ex vis den kommun där arrange
manget skall genomföras och där man tydligt och klart klargör vilka olika 
roller	man	har	innan	man	definitivt	beslutar	om	att	ställa	upp	som	arrangör.
	 Att	om	möjligt	få	besked	om	det	finns	möjligheter	till	Tv-sändningar	
är också viktigt. När det gäller Tvsändningar är det nog ett måste för små 
förbund att få hjälp av exempelvis RF för att genomföra diskussionerna med 
Tvbolagen om Tvsändningar.
 Att tänka på är att ledtiderna är mycket olika vad det gäller idrottsar
rangören kontra alla statliga, regionala och kommunala instanser som man 
kommer i kontakt med i samband med arrangemanget.

För att genomföra BadmintonEM krävdes drygt 200 volontärer med de mest 
skiftande arbetsuppgifter.
 Den sammanlagda tiden som volontärerna lade ner på arrangemanget 
belöper sig till ca 14.000 timmar.
 Projektledaren avsatte under en treårsperiod ca 2.500 timmar. Projektleda
rens loggbok över hur arbetsuppgifterna fördelades för honom under förbere
delsetiden, genomförandet och avvecklingen bifogas.
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