Frogner IL Badminton og Haugerud IF Badminton
søker

UBM 2012
Frogner IL Badminton og Haugerud IF Badminton søker med dette om å arrangere UBM 2012 i
Oppsal Arena.
Frogner IL (grunnlagt 1930) og Haugerud IF (grunnlagt 1970) er tradisjonsrike fleridrettslag og
fremstår i dag som badmintonklubber med et høyt aktivitetsnivå for både bredde og topp. I
badmintongruppene har idrettslagene henholdsvis 110 og 80 medlemmer.
Klubbene har lik kultur og har i en årrekke hatt et godt samarbeid, både uformelt seg i mellom og
formelt innenfor Oslofjorden badmintonkrets. Også rent geografisk ligger klubbene nær hverandre –
Haugerud ligger nord i Oslo (Groruddalen), mens Frogner ligger 20 km mot nordøst, i Sørum
kommune på Nedre Romerike.
Samarbeid
Frogner IL Badminton og Haugerud IF Badminton ønsker å arrangere UBM 2012 i fellesskap, da
samarbeid og bruk av felles ressurser gjør det enklere for to mellomstore klubber å gjennomføre et
så stort og ressurskrevende arrangement. Videre vil klubbene sammen kunne stille med bedre
kompetanse på flere områder enn vi ellers ville gjort.
Et felles UBM-arrangement vil gjøre at det eksisterende samarbeidet
mellom klubbene utvikles videre, samtidig som at vi får god anledning
til å synliggjøre badmintonsporten i nærmiljøene og i de folkerike
distriktene rundt. I kommunene/bydelene nærmest klubbene er det i
dag en befolkning på mer enn 300.000.
Frognerhallen og Haugerudhallen er begge for små til et UBM samlet i
én hall, og vi har derfor valgt å legge arrangementet til Oppsal Arena i
Oslo.

Rundt Haugerud og Frogner er det
en befolkning på over 300.000.

UBM i Oppsal Arena
Oppsal Arena (oppført 2005) er på 5.000 kvadratmeter og
har sitteplass til 2.000 tilskuere på tribunen.
Nasjonale og internasjonale arrangement finner jevnlig sted
i hallen. Det være seg større friidrettsstevner/mesterskap
eller landskamper i håndball og andre idretter.

Oppsal Arena med hall og utendørsanlegg.

Anlegget har kiosk og fine garderobeforhold, og foran hallen er det stor, gratis parkeringsplass. Til
hallen er det god, offentlig kommunikasjon.
Hallarealet består av tre håndballbaner der konkurransene vil foregå, og den gamle Trasophallen,
som vil være disponibel til oppvarming.
I hallen er det 12 oppmerkede
badmintonbaner, i tillegg vil det bli lagt ut
4 matter nærmest hovedtribunen for å
øke kapasiteten til 16 baner. For å
redusere romfølelsen i den store hallen,
og for å få en bakgrunn som forenkler
avstandsbedømning mot ballen under
spill, kan skilleveggene mellom halldelene
senkes delvis ned.

Seremonier
Oppslagstavler
Salgsstand
Inngang
til arena

Semifinaler og finaler vil foregå på
mattene nærmest tribunen. Oppsal Arena
har mobile tribuner som kan settes opp
for å få publikum på begge sider av
finalebanene, noe som vil være med på å
danne en ekstra fin ramme rundt de
avgjørende kampene på mesterskapets
siste dag.

Mingleområde
Kiosk

1 garderobe for gjennomgang
4 garderober stengt for gjennomgang
Korridor

Oppvarming
(gml. Trasophallen)

Banekart UBM 2012.

Det vil være dommerstoler på samtlige baner, og vi planlegger å bruke dommere på en del av
kampene fredag og lørdag samt dommere og linjedommere på samtlige semifinaler og finaler på
søndag. På alle kamper uten dommere vil det være rutinerte tellere.
Vi vil avvikle mesterskapet med puljespill i så mange kategorier som påmeldingen tillater, og særlig
vil vi prioritere 2’er-pool i U15-klassen. Om nødvendig vil det bli avviklet innledende kvalifiseringsspill
i klasser med stor påmelding.
For øvrig vil alle de gjeldende retningslinjer som gjelder for klubber som arrangerer UBM bli fulgt.
Oppsal Arena er godt egnet til badminton. Haugerud har faste treninger her hver uke og her har også
Oslofjorden badmintonkrets hatt kretstreninger i flere sesonger. Til konkurransespill har hallen i flere
år blitt benyttet til lagseriepill i Østlandsserien, og her arrangerte Haugerud kretsmesterskapet i 2007
og 2008.
Erfarne arrangører
Frogner IL Badminton og Haugerud IF Badminton har stor tro på at vi vil gjennomføre et meget godt
arrangement i et flott anlegg pyntet til fest. Begge klubbene er erfarne turneringsarrangører og har
god kompetanse på bruk av CupAssist.
Klubbene avvikler årlig breddeturneringene Frognerhøna, Frognerbroileren, Frognerkyllingen og
Haugerud Cup, og de siste årene har Frogner også avviklet to rankingturneringer og junior-NM.
Haugerud har arrangert flere av de siste års KM i kretsen, men i inneværende sesong har dette

mesterskapet for 2. gang blitt tildelt Frogner. Haugerud har dessuten stått for mye av den praktiske
avviklingen av lagseriespillet på Østlandet, og, nærmest som en kuriositet, kan vi nevne at Haugerud
også har arrangert UBM tidligere. Det skjedde allerede i 1983.
Bankett
Det vil være høytidelig bankett med underholdning, men det er ennå ikke tatt en avgjørelse på hvor
denne skal avholdes.
Spillerhotell med gode kommunikasjoner
UBMs spillerhotell vil være Rica Hotell Helsfyr, der det vil
bli reservert rom til deltakere med ledere og foreldre. Vi
har mottatt et fordelaktig pristilbud for overnatting, men
dette hotellet er først og fremst valgt på grunn av dets
beliggenhet utenfor sentrum ved et av Oslos
knutepunkter for offentlig kommunikasjon. Her stopper
flybussen til/fra Gardermoen hvert 20. minutt og det er Tbaneforbindelse med Oslo sentrum og Oslo S hvert 4.
minutt. Videre er det to taxiholdeplasser på stedet, og to
T-banelinjer og én busslinje kan brukes for transport
mellom hotellet og Oppsal Arena.

R
ica Hotell Helsfyr.

Det settes opp en egen buss mellom hotell og hall på tidspunkter hvor de fleste spillerne har behov
for å reise.
Riktig tidspunkt for et UBM i Oslo
UBM har blitt arrangert i Oslo kun to ganger tidligere, og det vil i 2012 være fem år siden sist og 19 år
siden første gang. Frogner IL Badminton og Haugerud IF Badminton søker UBM i 2012 fordi begge
klubbene akkurat dette året har mange spillere på alle nivåer i U15- og U17-klassene, og disse vil
sette ekstra pris på et UBM-arrangement på hjemmebane.
Sett i sammenheng med NBFs Utviklingsprosjekt gir UBM i Oslo i 2012 mange muligheter. Vi vil
derfor oppfordre NBF og Oslofjorden Badmintonkrets til å benytte anledningen til samtidig å slå et
ekstra slag for utviklingen og utbredelsen av norsk badminton, og vi inviterer til samarbeid om dette.
Ser vi hele Oslofjorden Badmintonkrets under ett, så dekker den et område med en befolkning på
nesten 1.4 millioner innbyggere, dvs. 30 % av Norges befolkning. Oppsal Arena har flere møterom og
fasiliteter for TV og media som om ønskelig kan brukes i denne sammenheng.
Utviklingspotensialet er stort, også om vi ser bare på regionen rundt Haugerud og Frogner
(Groruddalen og Østensjø i Oslo samt hele Romerike i Akershus). UBM i Oslo 2012 vil kunne gå av
stabelen i et område med en halv million innbyggere, og hvor det kun er to klubber som arrangerer
turneringer og har badmintonaktivitet for barn og unge: Frogner IL Badminton og Haugerud IF
Badminton.

