
Verksamhetsberättelse för Gislaved Badmintonklubb.

        Verksamhetsåret 2019-05-01   -   2020-04-30.

Under säsongen har 4 protokollförda styrelsemöten ägt rum.

Träningen……………………………………………

Träningsspel har bedrivits i Gisle sportcenter. Vid tre tillfällen per vecka uppdelat på ungdom/senior

 och motionsspel. Sammanlagt 28 bantimmar/vecka. Deltagarfrekvensen har varit blandad, god och

mindre god. Tränare/ledare på ungdom/nybörjaresidan har varit Anders Hjelm, Terhi Pitkämäki och 

Nicklas Gunnarsson.

Ungdom/nybörjaresidan har haft mellan 15-20 deltagare/träningstillfällen, dock en viss avmattning

efter utbrottet av Coronaviruset.

Seniorträningen har i huvudsak haft vår mesta tävlande såsom Jessica Sjören, Stina Runesson,

Daniel Wemlerth och Christoffer Tegnhammar som ledare.

Motionsgruppen…………………………………………………………

I motionsgruppen har denna säsong deltagit 17 spelare. Seriespel fördelat på två grupper

samt ett slutspel har landat på 40 matcher totalt. Slutsegrare blev Claes Åberg, 2:a Henri

Giang och 3:a Jim Sundgren.

Lars-Åke Ohlsson har som vanligt haft ansvaret för denna grupp.

Seriespel………………………………………………………………………

Statusen på vårt A-lag har under säsongen varit div 2. En väl genomförd säsong där en

andraplats i sluttabellen när serien fick avbrytas inför sista omgången med anledning av

Coronavirusets utbrott.En bra seriesäsong där vårt starkt föryngrade lag visat framfötterna.

Laget har bestått av: Christoffer Tegnhammar, Martin Knutsson, Daniel Wemlerth, Emil

Jarl, Jessica Sjören, Stina Runesson Sandra Jarl, Anders Hjelm och Roland Jarl.

Lagledare har varit Roland Jarl.

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

Jessica Sjören har en elit-klasseger (Växjö), Stina Runesson en A-klasseger (Frölunda),

Sandra Jarl en B-klasseger (Lund) samt Tre DM-titlar u17. Såväl Jessica, Stina och Sandra

har gjort flera goda resultat i dubbel och mixed.  Roland Jarl och Anders Hjelm har också

plockat hem en del bra resultat i veteranklasserna 50 och 55.

Utöver dessa ovan angivna har det varit glest med tävlandet av klubbens övriga medlemmar.

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 32:a DS senior

Sandra Jarl 42:a u17singel 41:a u17dubbel

Roland Jarl 24:a singel 50 26:a dubbel 50 39:a mixed 50

Anders Hjelm 39:a singel 55 23:a dubbel 55

Emil Jarl 47:a u22 dubbel

Därutöver finns Stina Runesson, Christoffer Tegnhammar,Daniel Wemlerth och Martin 

Knutsson på Sverigerankingen dock under topp-50platser.



Svenska Cupen……………………………………………….

Liksom alla övriga tävlingar fr.o m. mitten av mars blev även Svenska Cupen inställd, detta

beroende av Coronaviruset.

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

Jessika, Stina, Sandra, Christoffer,Emil, Roland, Anders och Daniel är klassade spelare

under säsongen.

Läger…………………………………………………………………

Ingen lägerverksamhet under säsongen 19/20

DM……………………………………………………………………………

Sandra Jarl tog tre (3) guldmedaljer vid DM i Eksjö, detta i klass u17 som var äldsta dam-

klassen .  Roland Jarl och Anders Hjelm deltog också från klubben.

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

Klubben har inte arrangerat några tävlingar under säsongen. Vi skulle stå som värd för en 

seriesammandragning i början av mars. Men den ställdes in med anledning av Corona-

virusets utbrott, varefter hela serieverksamheten lades ned.

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

Roland Jarl är fortsatt  vår representant i Smålands styrelse.

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

Klubben finns idag på tre olika sociala medier.

Hemsidan:      www.gislavedbadminton.se    -     där Wåge Josefsson fungerat som webbansvarig.

Facebook:    Gislaved badmintonklubb   -   som administrerats av Christoffer Tegnhammar

Instagram:    gislavedbmk   -    administratör här är Sandra Jarl

KM…………………………………………………………..

Något KM på seniorsidan har inte spelats denna säsong. På ungdoms/nybörjarsidan har det

dock genomförts ett mästerskap, med ett tiotal deltagare.

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, och klubbens administratör.



Domaruppdrag…………………………………………………………………

Emil Jarl har haft flera såväl nationella som internationella domaruppdrag. Bl.a Norwegian International

2019 smat Swedish Open 2020,  Swedish International 2010 samt sv. Badmintonliga i Halmstad  .

Inköp konfektion………………………………………………………………

Under säsongen har nya tränings/tävlingskläder köpts in.

Medlemsmatrikeln……………………………………………..

Registrerade antal medlemmar ligger ungefär som föregående säsong, d.v.s runt 70-talet

spelare med en procentuell fördelning på c:a 30% kvinnor och 70% män.

Ekonomin…………………………………………………………..

Återigen en god säsong sett ur det ekonomiska perspektivet. Vinsten för säsongen blev dryga

19 tkr. Ett mycket bra resultat som om inte Coronaviruset stoppat säsongen när vårt seriespel

stod för dörren ( sponorpengar missades således).

Medlemsavgifterna står för den stora inkomstkällan, följt av reselotteriet och verksamhetsbidragen.

Hallhyra och inköp av nya tävlingskläder utgör säsongens största  utgifterna.

Kassan har balanserats på dryga 120 tkr, vilket är mycket bra med en välbehövlig buffert.

Sammanfattning…………………………………………………………

En ganska förväntad säsong med som ovan nämnt mycket bra ekonomiskt utfall, bra serispel och

hyfsat god tillströmnin till nybörjarträningen samt ett litet uppsving för motionsbadmintonen.

En nivå på klubben som är ok, sett ur sportens nationella perspektiv, konkurrensen av all annan

idrott och icke idrott samt de resurser vi förfogar över i form av ledarskap. Målsätningen kvarstår

dock att på sikt arbeta upp en större ungdomssida med såväl tränings- som tävlingsengagemang.

Styrelsen för Gislaved Badmintonklubb den 26 maj 2020

………………………………………… ……………………………………

Wåge Josefsson ordf. Sten Eliasson  kassör

……………………………………… ……………………………………

Birgitta Josefsson   sekr. Christoffer Tegnhammar led.

……………………………………… ……………………………………

Anders Hjelm led. Terhi Pitkämäki led.




