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Kommunstyrelsen 

Bidrag till Eurocenter - nationellt badmintoncenter 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att bevilja Fyrisfjädern 915 000 kronor i bidrag årligen under perioden 2018-2021 för 
utvecklandet och drift av Eurocenter. 
 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade i maj 2013 att bevilja bidrag med 900 000 kronor årligen under 
perioden 2014-2017 till Fyrisfjädern för drift av Nationellt badmintoncenter, sedermera 
Eurocenter. Fyrisfjädern har inkommit med en bidragsansökan med 950 000 kronor för 
perioden 2018-2021, se bilaga. Badminton Sweden beslutar i januari 2017 var centrat ska 
placeras under kommande period. 
 
Beredning 
Ärendet har beretts gemensamt av kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen. 
 
Föredragning 
Badminton är en sport som de flesta utövat i någon form. I Sverige beräknas cirka 300 000 
personer motionsspela varje vecka. Sverige hade på elitnivå stora framgångar under  
1970 till 1990-talet med många EM- och VM-medaljer. Internationellt blev badminton en 
olympisk gren 1992 och har ett stort fäste i stora delar av Asien och då i framför allt Kina, 
Malaysia, Indonesien, Japan, Indien och Sydkorea. 
 
Eurocenter (EC) låg tidigare i Malmö och hade ekonomiskt stöd från Malmö stad. Från och 
med den 1 januari 2014 övertog Fyrisfjädern driften av centrat med ekonomiskt stöd från 
Uppsala kommun efter beslut från Badminton Sweden (BS), tidigare Svenska 
badmintonförbundet.  
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Fyrisfjädern 
Fyrisfjädern är en av Sveriges absolut bästa badmintonföreningar, som kombinerar bredd med 
elitverksamhet. Föreningen har cirka 3 800 medlemmar varav cirka 600 ungdomar. 
Verksamheten bedrivs i en egen anläggning som byggdes 1974, belägen nära Fyrishov. 
Fyrisfjädern har under den senaste 15-årsperioden dominerat elitbadmintonen i Sverige vilket 
vidimeras av bland annat många svenska mästerskap och ett flertal internationella mästerskap. 
Klubben vann 2016 sitt 15:e SM-guld i lag. 
 
Fyrisfjädern har ambitioner att etablera sig som bästa klubb i de baltiska länderna, Norge och 
Finland.  Fyrisfjäderns arbete med barn och ungdomar ska ses som en förebild i Uppsala 
idrottsliv. 
 
För Fyrisfjäderns fortsatta framgång och utveckling av hela verksamheten, inte minst 
ungdomsverksamheten, är det av yttersta vikt att behålla och utveckla Eurocenter. 
 
Eurocenter  
Att utveckla ett nationellt badmintoncenter kräver bra och funktionella tränings- och 
spelmöjligheter för landets bästa badmintonspelare samt tillgång till kompetenta tränare, bra 
boende och ett nära samarbete med näringsliv och universitet. Dessutom krävs tillgång till 
specialistkompetens inom flera områden som exempelvis fysiologi, idrottsmedicin, kost och 
idrottspsykologi. Fyrisfjädern har planer på att bygga ett idrotts-/lägenhetshotell i närområdet 
och har idag ett bra utvecklat samarbete med bland annat Fyrishov, Uppsalas näringsliv och 
de båda universiteten. 
 
Ett nationellt badmintoncenter bidrar till fortsatta framgångar och utveckling av 
ungdomsverksamheten i kommunen. Det leder också till att stora internationella turneringar 
inom elit-, ungdoms-, junior- och veteranbadminton förläggs till Uppsala, att Uppsala placeras 
på den internationella badmintonkartan. Detta ger också kommunen förbättrade 
kontaktmöjligheter i sina relationer med näringsliv och universitet i främst Asien. 
 
Ett nationellt badmintoncenter i Uppsala är inte enbart en idrottslig fråga. Genom sportens 
storlek i främst Asien underlättar ett center i Uppsala näringslivskontakterna med stora länder 
som Kina och Indien. Ett center bidrar även till att stärka Uppsalas varumärke. 
 
När EC startade sin verksamhet i Uppsala i januari 2014 var fem landslagsspelare med från 
start när centrat flyttade från Malmö. Idag finns det 13 landslagsspelare på centrat och några 
sparringspelare. Det är idag endast ett par av landslagsspelarna som inte kontinuerligt 
förlägger sin träning i Uppsala. 
 
EC har en budget på cirka 2,2 miljoner kronor varav bidraget från Uppsala kommun uppgått 
till 900 000 kronor. Fyrisfjädern finansierar, via samarbetspartner, cirka 1,3 miljoner kronor 
av ECs verksamhet.  
 
 



Riksidrottsgymnasium (RIG) 
Uppsala kommun ansökte under våren 2016 om att få starta riksidrottsgymnasium i Uppsala 
även för badminton.  Riksidrottsförbundet (RF) har nu beslutat att hösten 2017 starta RIG-
verksamhet i Uppsala. Celsiusskolan kommer att ansvara för utbildningen och Fyrisfjädern 
har uppdraget att säkerställa elitträningsmiljön med både träningslokal och att vara delaktig i 
anställningar av tränarresurserna. Genom samordnade tjänster mellan Fyrisfjädern och RIG-
verksamheten uppnås både ekonomiska och kvalitetsmässiga fördelar. 
 
 
Uppföljning 
Av den uppföljning som BS och Fyrisfjädern genomfört framgår bland annat följande: 
 

• Badminton Sweden ser positiva effekter av EC och dess ambitioner och mål med fler 
medaljer på mästerskap. EC kan nu satsa på fler kategorier med fler spelare som har 
möjlighet att träna på ett professionellt sätt. EC har upprättat ett nätverk med läkare, 
sjukgymnaster och olika specialister i Uppsala inom prehab/rehab, träning och kost. 

 
• BS tycker att Uppsala som placeringsort för ett nationellt center är väldigt bra med 

tanke på det stora badmintonintresse som finns i staden och närheten till såväl Arlanda 
som Stockholm men också tack vare den infrastruktur som finns i Uppsala. 

 
• EC har ett mycket bra samarbete med klubben Fyrisfjädern. Centrat och spelarna ger 

positiva effekter för Fyrisfjäderns ambitioner att aktivera ungdomar i regionen för 
idrottsverksamhet i klubben.  

 
• EC har startat ett samarbete med Upplands Idrottsförbund och landslagsspelare har 

hållit föreläsningar för kommande elitidrottare i Uppsala på nationell idrottsutbildning 
och RIG om bland annat hur livet som elitidrottare på heltid är. 

 
• EC har haft en del internationella aktiviteter med många besökare till Uppsala. EC har 

arrangerat Sveriges enda internationella seniortävling, Swedish Masters, i Uppsala 
2014-2016. Under 2016 arrangerade Fyrisfjädern och EC kval till europamästerskapet 
för lag i Uppsala. EC kommer att arrangera en tävling på junioreuropatouren under 
våren 2017.  

 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget till bidrag för om 915 000 kronor årligen fram till 2021 är anpassat till nuvarande 
och förväntad inflation. Bidraget belastar kommunstyrelsen. Kostnaden ska beaktas i Mål och 
budget för åren 2018-2021. 
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Ansökan om fortsatt ekonomiskt stöd för elitcenterverksamheten i badminton Eurocenter i 
Fyrisfjädern, Uppsala 
 
Härmed ansöker Fyrisfjädern om fortsatt ekonomiskt stöd till Eurocenterverksamheten i Uppsala för 
förlängd period om 4 år. 
 
Ansökt belopp:  950,000kr/ år i fyra år totalt 3,800,000kr 
Period:  2018-01-01 – 2021-12-31 
 
Sedan starten i januari 2014 har Eurocenter etablerat sig väl i Uppsala och har en mycket väl 
fungerande elitträningsmiljö.  
 
Då nuvarande avtal sträcker sig till 2017-12-31 ansöker vi för att kunna säkerställa en fungerande 
träningsmiljö även under en kommande 4-årsperiod.  
 
Varför är detta viktigt?  
Eurocenter är viktigt för Uppsala kommuns varumärke och satsningen på Elitstaden Uppsala. Beslut 
om fortsatt verksamhet i Uppsala beslutas av Badminton Sweden januari 2017, varför kommunens 
beslut bör finnas före den tidpunkten. En fortsatt drift av Eurocenter i Uppsala utan stöd av Uppsala 
kommun är inte möjlig. 
 
Uppsala kommun ansökte under våren 2016 om att få starta Riksidrottsgymnasium (RIG) i Uppsala 
även för badminton. RIG har nu beslutats av RF att starta hösten 2017 i Uppsala. Celsiusskolan 
kommer att ansvara för utbildningen och Fyrisfjädern har uppdraget att säkerställa elitträningsmiljön 
med både träningslokal och att vara delaktig i anställningar i delar av tränarresurserna. Genom 
samordnade tjänster mellan Fyrisfjädern och RIG-verksamheten uppnås både ekonomiska och 
kvalitetsmässiga fördelar, bland annat genom att kunna ha samverkan mellan RIG och Elitcenter. 
 
För Fyrisfjäderns fortsatta framgång och utveckling av hela verksamheten, inte minst 
ungdomsverksamheten, är det av yttersta vikt att få möjlighet till att behålla och utveckla Eurocenter. 
 
 
Vi har behov av ett beslut om fortsatt stöd till Eurocenterverksamheten senast i december 2016. 
 
 
 
 
 
Uppsala 2016-10-17 
 
Fyrisfjädern  
Styrelseordförande 
Erik Jonzon 
 
 
 
 
 
 

Uppsala KFUM Badmintonklubb  Org nr: 817601-0836 
Badmintonstigen 1,  753 33 Uppsala 
Telefon: 018-23 23 33    
www.fyrisfjadern.se 
 



 
Uppföljning samarbete Uppsala Kommun/ Fyrisfjädern/ Euro Center 2014-2016 
 
Det nationella Badmintoncentret Eurocenter (EC) startade upp sin verksamhet i Uppsala i januari 
2014. 5 spelare var med från start i Uppsala då centret flyttade från Malmö. Idag finns det 13 
landslagsspelare på centret och några sparringspelare. Det är idag endast ett par av 
landslagsspelarna som inte kontinuerligt förlägger sin träning i Uppsala.  
 
Badminton Sweden (BS) ser positiva effekter av centret och dess ambitioner och mål med fler 
medaljer på mästerskap. EC kan nu satsa på fler kategorier med fler spelare som har möjlighet att 
träna på ett professionellt sätt. EC har upprättat ett nätverk med läkare, sjukgymnaster och olika 
specialister i Uppsala inom prehab/rehab, träning och kost. 
 
EC tycker Uppsala som placeringsort för ett nationellt center är väldigt bra med tanke på det stora 
badmintonintresse som finns i staden och närheten till såväl Arlanda som Stockholm men också tack 
vare den infrastruktur som finns i Uppsala. 
 
EC vill bygga på Uppsalas ambitioner som Elitidrottsstad. EC har satt Uppsala på den internationella 
Badmintonkartan som ett internationellt center. 
 
Eurocenter i Uppsala är certifierat som ett Europeiskt center och spelare kommer hit från många olika 
länder för träning. EC bjuder även själva in spelare för sparring i träningsverksamheten. 
 
Henri Hurskainen landslags- och centerspelare, bosatt i Uppsala, var som enda Upplänning 
kvalificerad och uttagen av SOK för att representera Sverige på OS Rio 2016.  
 
EC har ett mycket bra samarbete med klubben Fyrisfjädern. Centret och spelarna ger positiva effekter 
för Fyrisfjäderns ambitioner att aktivera ungdomar i regionen för idrottsverksamhet i klubben.  
 
EC har upprättat kontakter med Uppsala Universitet för att hjälpa till med Badmintonaktiviteter för olika 
grupper av besökare från framförallt Asien, då Badminton är en mycket stor sport i framförallt Kina, 
Indien, Indonesien och Malaysia. 
 
EC har startat ett samarbete med Upplands Idrottsförbund och landslagsspelare har hållit 
föreläsningar för kommande elitidrottare i Uppsala på NIU och RIG om bland annat hur livet som 
elitidrottare på heltid är, om drömmar och mål och för Henris del om resan mot OS. 
 
EC har även upprättat kontakter med en hel del företag i Uppsala, där EC bland annat erbjuder fysisk 
träning för dem. 
 
EC har haft en del internationella aktiviteter med många besökare till Uppsala. 
- SOK-träff/föredrag med Stefan Lindeberg (Uppsalas näringsliv, universitet, politiker) 
- Badminton Europe hade sommaren 2015 förlagt en av sina årliga coachutbildningar i Uppsala 
- EC har arrangerat Sveriges enda internationella seniortävling, Swedish Masters i Uppsala 2014-
2016. 
 
Kval till Europamästerskap kommer under november 2016 att genomföras i Uppsala och Swedish 
Masters kommer att arrangeras i Uppsala under Februari 2017.  Dessutom kommer EC att arrangera 
en tävling på Junior Europatouren under våren 2017. 
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Fyrisfjädern Uppsala KFUM BMK 
Fyrisfjädern Uppsala KFUM BMK är en av Uppsalas största idrottsföreningar (2016 ca 3800 
medlemmar varav ca 600 ungdomar i verksamheten, av dem ca 100-tal licensierade tävlingsspelare). 
 
Fyrisfjädern är nationellt ledande och den framgångsrikaste föreningen i Uppsala; 15 lag SM-guld och 
2 silver de senaste 17 åren samt otal nationella och internationella framgångar individuellt bland 
ungdomar, elit och veteraner.  
 
Fyrisfjädern Uppsala KFUM BMK vision ”Nordens ledande badmintonklubb” och mål: 

• Mästerskapsmedaljer senast 2020-2024 i EM, VM eller OS  
• Spelare/par bland de 20 bästa på världsrankingen  
• Deltagande i OS, svenska truppen  
• Team på den Internationella touren, senior, 6-10 spelare 
• Team på den Internationella touren, junior, 5-8 spelare 
• Representation i samtliga landslag 
• Svenska lagmästare, årligen  
• SM trofé-vinnare, årligen  
• Deltagande i Paralympics 2024 
• Tränings- och tävlingsverksamhet för alla, parabadminton och center etableras 
• Driva Nationellt center  
• Internationellt center för norra Europa, (Danmark undantaget)  
• Mest framgångsrika och eftersökta idrottsgymnasiet i Norden (RIG/NIU) (Danmark 

undantaget)  
• Kombination Universitetsstudier/badmintonsatsning 
• Internationella tävlingar 
• Säkerställa professionell verksamhet med tre huvudspår: 

o Träning, motion 
o Elit 
o Ledarskap, organisation idrott 

 
Planerad utbyggnad av anläggningen med nytt elit- och servicecenter, utökade träningsmöjligheter 
samt lägenheter/lägenhetshotell. 
 
Badminton är en stor sport i Sverige med c:a 300 000 personer som spelar varje vecka.  
 
Badminton Sweden, BS (Svenska badmintonförbundet) har mängder av EM och VM-medaljer genom 
historien, senast Henri Hurskainen, silver i singel april 2012 I EM i Karlskrona, nu senast hans andra 
deltagande i OS i Rio.  
 
Internationellt är badminton en av de största och mest populära sporterna i Asien, framför allt Kina, 
Malaysia, Korea, Indien och Indonesien med flera tusen på läktarna och miljoner TV-tittare. Badminton 
har varit på det olympiska programmet sedan OS i Barcelona 1992.  
 
BWF Badminton World Federation, Internationella badmintonförbundet, driver World Grand Prix tour 
med tävlingar i 40 länder där högsta prissumman är 1 000 000 USD. BE Badminton Europe är 
ansvarigt organ för Europatourtävlingarna samt junior- och veterantouren. 
 
Badminton som kontaktyta mot de folkrika och ekonomiskt betydelsefulla länderna i Asien är mycket 
värdefull. 
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