
Verksamhetsberättelse för Gislaved Badmintonklubb.

        Verksamhetsåret 2018-05-1   -   2019-04-30.

Under säsongen har 6  protokollförda styrelsemöten ägt rum.

Träningen……………………………………………

Träningsspel har bedrivits vid fyra tillfällen per vecka fördelat på ungdom/senior och motion.

Totalt med  29 bantimmar/vecka. Uppslutningen har varierat , dock relativt god.

Ledare för dessa träningstillfällen har varit: Roland Jarl, Theri Pitkämäki, Anders Hjelm,

Sandra Jarl, Nicklas Gunnarsson och Stina Runesson.

Motionsgruppen…………………………………………………………

I motionsgruppen (korpspelare) har 13 spelare deltagit. Lars-Åke Ohlsson har varit ansvarig

ledare för gruppen även denna säsong.

Segrare i motionsserien blev  Claes Åberg.

Seriespel………………………………………………………………………

Ett lag i seriespel, vårt A-lag, som lyckades vinna sin div 3 serie. Utan någon matchförlust vann 

laget serien och tog därmed steget tillbaka till div 2.  Roland Jarl har varit lagledare och Anders

Hjelm assistererande sådan. I laget har följande spelare ingått: Sandra Jarl, Stina Runesson,

Jessica Sjören, Emil Jarl, Christoffer Tegnhammar, Daniel Wemlerth, Roland Jarl, Martin Knutsson 

och Anders Hjelm.

Tävlingsverksamhet……………………………………………………..

Jessica Sjören är den som tävlat på den högsta nivån. En 3:e plats i singel  Elit i Varberg är den

bästa placeringen för Jessica. Sandra Jarl har gjort flera bra tävlingar där DM var hennes bästa

resultat. Anders Hjelm och Roland Jarl har tävlat en del i Veteranklasser där Roland har en del

goda resultat.

Tyvärr har det varit ganska tunnt med representation på tävlingsbanorna denna säsong. Framför-

allt är intresset från nybörjarsidan att tävla lågt. Detta är något vi måste försöka vända till kom-

ande säsong.

Sverigeranking……………………………………………………………………………………

Enl. den senaste rankingen på Svenska BMF:s lista har följande spelare placerat sig inom 

topp 50. (rankingen baserat på tävlingspoäng under säsongen).

Jessica Sjören DS - 29:a

Stina Runesson DD - 40:a

Roland Jarl HS50 - 27:a HD55 - 23:a

Anders Hjelm HS55 - 29:a HD55 - 20:e

Ytterligare spelare som har rankingsresultat, dock längre ned på rankingen är: Sandra Jarl

Emil Jarl, Christoffer Tegnhammar och Daniel Wemlerth.



Svenska Cupen……………………………………………….

Sandra Jarl var vår enda spelare i Svenska cupen. Sandra föll tidigt ur i  såväl singel som i

dubbel u17, men gick fram till kvarten i mixed. Småland kom på en total 8:e plats.

Klassade spelare…………………………………………………………………………… 

Jessica Sjören har uppnått poäng för deltagande i DS Elit-klass och Stina Runesson har

samma läge i Elit DD.

Läger…………………………………………………………………

Sandra Jarl har deltagit i sommarlägret i Halmstad.

DM……………………………………………………………………………

Sandra Jarl tog guld i såväl dsu17 som ddu17 samt silver i mdu17.

Anders Hjelm silver i singelVeteran och Roland brons. 

Anders och Roland brons i hdVeteran.

Egna arrangemang……………………………………………………………….

Klubben har endast stått som värd för ett seriesammandrag. Tävlingsledare har varit

Theri Pitkämäki.

Smålands Badmintonförbund………………………………………………………..

Roland Jarl kvarstår i Smålandsstyrelsen.

Sociala medier………………………………………………………………

Klubbens hemsida -   www.gislavedbadminton.se -   är en kanal för info och nyheter. Hemsidans

webbansvarig har varit Wåge Josefsson.

Christoffer Tegnhammar har startat upp en facebooksida   gislaved badmintonklubb  -  där

framförallt den snabba informationen ges .Detta är ett lyft för klubbens snabbare och bredare

infobehov.

KM…………………………………………………………..

KM har genomförts med 3 deltagare i DS senior. Segrare blev Jessica Sjören. I HS senior deltog

5 deltagare och segrade gjorde Christoffer Tegnhammar.

KM i ungdom/nybörjarklasserna har också genomförts med c:a 15-talet spelare.

Drog- och mobbingpolicy……………………………………………….

Klubben har liksom föregående år beslutat  vidmakthålla den uppsatta Drog-och Mobbingpolicyn.

Fortlöpande försöker man informera om denna under säsongen.

FemIF…………………………………………

Klubben har liksom tidigare  deltagit i alliansen FemIF, där reselotteiet utgör en viktig inkomstkälla.
Wåge Josefsson kvarstår som dess ordförande.



Domaruppdrag…………………………………………………………………

Emil Jarl har under säsongen fungerat som förbundsdomare med flera uppdrag att döma elitserien.

Emil har även haft en del interanationella förfrågningar.

Tävlingsprogram……………………………………………………….

En ny klubbdator har framskaffats samt en implementering av Tournaments software för tävling och

seriespel. Christoffer Tegnhammar har tagit ansvaret för detta.

Medlemsmatrikeln……………………………………………..

Registrerade antaltet medlemmar har ökat en del under säsongen och ligger f.n på drygt 70-talet 

spelare där c:a 60% utgörs av män och 40% av kvinnor.

Ekonomin…………………………………………………………..

Kanske säsongens mest positiva företeelse är den goda ekonomi vi kan uppvisa i säsongens bokslut.

En vinst på hela 37 tusen kr och en kassabehållning på 104 tusen kr är mycket bra. Såväl sponsringen

som reselotteriet inkomster har kraftig jobbats upp. Kostnadssidan med bollar har genom viss periodicering

minskat med hälften Tävlings/seriespelkostnader ligger ganska konstant medan hyreskostnaderna ökat 

en del. 

Viktigt att ha ett sådant resultat för att vid sämre år har lite att ta från. Vi har trots dett bedrivit en verksam-

het  där vi inte på något vis prutat på aktiviterna inom beslutade ramar.

Sammanfattning…………………………………………………………

Som ovan skrivits,  en säsong med ett mycket gott ekonomiskt utfall. Seriespelet har också varit ett stort

glädjeämne, såväl resultatet som engagemanget med lagledare Roland Jarl i spetsen.

Hemvändarna Jessica Sjören och Stina Runesson utgör en annan positiv företeelse för säsongen.

Eldsjälen Roland Jarl skall ha en stor eloge för sitt engagemang i allmänhet och sponsorsarbete i synnerhet.

Fortfarande saknar vi drivet på nybörjarsidan men förhoppningarna till nästa säsong är att få igång lite

tävlande bland dessa.

Det är ett tufft jobb för en förening som tyvärr inte har mycket draghjälp av nationella framgångar inom

sporten samt en allt större konkurrens av sporter. Dock kvarstår viljan och den engagerande stommen

i klubben vilket gör att förhoppningarna om nya storhetstider finnes.

Styrelsen för Gislaved Badmintonklubb den 21 maj 2019

………………………………………………….. ………………………………………………

Wåge Josefsson ordf. Sten Eliasson  kassör

…………………………………………………. ………………………………………………

Birgitta Josefsson   sekr. Christoffer Tegnhammar led.

…………………………………………………. ……………………………………………….

Anders Hjelm led. Terhi Pitkämäki led.


