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Välkommen till Forza FZ Victor Swedish Open i badminton

Årets största internationella badmintontävling äger rum i dagarna 16-19 januari 2020 i Uppsala.
Tävlingen har en total prissumma om 10 000 USD och ingår i Badminton World Federations
tävlingskategori ”International Series”.
Tävlingen arrangeras av Svenska Badmintonförbundet i samarbete med IFU Arena och Arenahotellet.
Totala deltagarantalet förväntas uppgå till 350 spelare, som utöver hela Sverigeeliten kommer från
övriga Europa och Asien. Badmintonsporten är med sina runt 14 miljoner utövare i 160 nationer en av
världens största idrotter. Sedan 1992 är badminton en del av OS familjen och ingår i
sommarolympiaden var 4:e år. I badmintonsporten ingår även Parabadminton som en stor och viktig
verksamhet. Det internationella badmintonförbundet (BWF) har som vision att sporten skall vara en
ledande global idrott, tillgänglig för alla. Alla barn i världen skall ges livslång möjlighet att spela
badminton.
Swedish Open i badminton har ledorden ”Jämställdhet” och ”Hållbarhet”. Swedish Open vill på olika
sätt anamma och implementera dessa i tiden mycket viktiga ledord för vår globala utveckling.
Inom badmintonsporten är vi stolta över vårt sätt att främja och prioritera jämställdheten inom vår
verksamhet. Jämställdhet är ett av världens viktigaste globala mål. Jämställdhet mellan kvinnor och
män är en förutsättning för en hållbar och fredlig
utveckling. Politisk, ekonomisk och social jämlikhet
mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av
hållbar utveckling. Jämställdhet innebär att kvinnor och
män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter
inom alla områden i livet.
I badminton deltar flickor och pojkar, män och kvinnor på
lika villkor. Det spelas såväl dam- som herrsingel, damsom herrdubbel och unikt för all elitsport kanske en av de
mest underhållande kategorierna mixeddubbel, där
mixedpar (en dam och en herre) tävlar mot varandra. Under
Swedish Open i Uppsala vill vi på olika sätt
uppmärksamma, att jämställdheten är av avgörande
betydelse för badmintonsporten.
Jämställdhet och hållbar utveckling hör ihop. Swedish
Open vill gå i bräschen för ”Hållbarhet”. Det är viktigt för oss att verka för en hållbar utveckling såväl
socialt, ekologisk som ekonomisk. Som sport vill vi på olika sätt uppmärksamma, att grundläggande
mänskliga rättigheter är ett måste, att hushålla med resurserna så de räcker för kommande generationer
är ett måste och att motverka fattigdom är ett måste. Vi tror, att ett hållbarhetsperspektiv exempelvis
har positiva effekter på långsiktig lönsamhet, på varumärke och på ryktet inom såväl idrottsvärlden
som näringsliv.
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Här nedan finns några exempel på hållbarhetsaspekter, som Swedish Open jobbar med:
-

Noll miljöpåverkan på Transporter (befintligt transportnät från/till Arlanda och Uppsala
Centralstation). Gångavstånd mellan arena och hotell.

-

Solenergi driver arenorna och laddstationer finns för el- och hybridbilar

-

Arenahotellet är miljömärkt med den internationella miljömärkningen Green Key (1)

-

Lokalproducerad mat i 3 restauranger och Lokalt dryckesvatten, rent svenskt vatten

-

Jämställd fördelning av antalet spelare i de olika kategorierna och 100 % jämställd fördelning
av prispengar

-

Hållbarhetstema för utställare i såväl arena som hotell

1) Green Key är en internationell miljömärkning för besöks- och turistanläggningar och finns i över 50 länder runt om i världen.
Märkningen drivs internationellt av Foundation for Environmental Education (FEE), som stödjs av några av världens främsta
organisationer inom miljö och utbildning såsom UNEP, UNESCO och World Tourism Organization. Idag finns ca 150 Green Keymärkta anläggningar i Sverige
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