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Till Rackethallar i Sverige
VÄLKOMNA TILL RSL SWEDISH OPEN 17-20 JANUARI 2019
Låt oss alla i svensk badminton tillsammans göra en kraftsamling kring Swedish Open
då tävlingen för tredje året i rad anordnas på Sparbanken Skåne Arena i Lund.
Tävlingen, som är Sveriges enda internationella tävling på elitnivå, kommer naturligtvis
locka stora delar av Europaeliten dessutom många av våra svenska spelare.
Förutsättningarna ges onekligen att vi får se våra svenska
spelare i kamp med den internationella eliten.
Vid årets tävling 2018 var antalet anmälda deltagare 303 från 33 länder med andra
ord så stort att alla inte kunde få plats i kvalet till huvudturneringen.
Spelare stod beredda att som reserver med kort varsel kunna hoppa in och gripa
möjligheten att vara med. Synligt bevis för att allt positivt vi fick till oss vid föregående
års turneringar inte bara var ord!
2019 års turnering spelas enligt följande
Torsdagen 17 januari Kvalspel
Fredag 18 januari startar huvudtävlingen
Lördag 19 januari avgörs kvarts- och semifinaler
Söndag 20 januari Finalspel
I samband med årets turnering samlades badmintonfolket för utbildningar, möten i
kommitté och projektgrupper såväl företrädare för klubbar som distrikt. Vi arbetar efter
att Swedish Open skall vara svensk badmintons stora samlingsplats. Det känns att vi är
på rätt väg och bygger nu vidare med stora delar av samma upplägg men också att
kunna presentera lite nyheter!
För att nå upp till våra högt ställda förväntningar och mål behöver vi alla, ja just
- VI ALLA - i svensk badminton att arbeta tillsammans.
Det är mycket arbete som ligger bakom att förbereda och genomföra ett så stort
evenemang
Vi bjuder in alla rackethallar i Sverige till en intressant helg för att få idéer och tips inför
framtiden. Hallarna möter hela tiden många olika konkurrenter både sportsligt men
också försäljningsmässigt.
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Tanken med träffen är att alla hallar som är med ger sina 2 bästa tips till övriga som
man arbetat med de senaste 2 åren. Tänk så mycket matnyttigt ni får med er. Sen har
vi en av de kunnigaste inom försäljning som skall ge er mera matnyttigt och vår huvudsponsor RSL (som också är ansvarig för Carlton, Diadora och Dunlop) är med
under lördagseftermiddagen
Sen ser vi internationell badminton innan det är dags för VIP middag.
Söndag morgonen ger vi er en ny sport till era hallar och sen är det finaldax!
PROGRAM LÖRDAG
Ca 12.00 Lunch på Sparbanken Arena
13.00-14.30 Hallarnas positiva satsningar senaste 2 åren. Hallarna ger varandra tips
inför framtiden
14.30
Kaffe
15.00-16.00 Imanuel Hirschfeld RSL, Dunlop och Diadora Nya produkter och tankar
inför 2019
16.00-17.30 Ulf Kinnesson fd VD på PUMA och Intersport
Hur tänker leverantörer
Hur möter vi internethandeln Sponsorer
18.00
Badminton semifinaler
20.00
VIP middag
PROGRAM söndag
09.00-10.00 Ny sport presenteras
10.00
Avslutning och sen finaler badminton
Swedish open ordnar med transporter från flygplats till hall och hotell.
Kostnad 2 000: - och då ingår lunch, kaffe, VIP middag, entré och föreläsningar. Ett mer
detaljerat skickas ut i början av januari. Vill ni boka hotell anmäl detta i samband
med anmälan.
Radisson Blu Lund
Pris enkelrum 715:-/natt och pris dubbelrum 815:- / natt. Önskar de extra
säng är det 300:- / rum och natt som tillkommer på dubbelrum priset.
Anmälan skickas till Svenska Badmintonförbundet
mailto: tomas.sando.brandt@badminton.nu senast 1 januari 2019.
Kontakta Kent Kotte 070–5748236 vid ev. frågor
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