
Verksamhetsberättelse för Gislaved Badmintonklubb.

         Verksamhetsåret 2021-05-01   -   2022-04-30.

Under säsongen har 4  protokollförda styrelsemöten ägt rum.

Delvis Coronasäsong………….

Aäven säsongen 2021-2022 blev till viss del präglad av den svåra pandemin, Corona.

Vissa restriktioner gällde under hela säsongen vilket gav en såväl tränings som täv-

lingsreducering jämfört med en normal säsong. Som ytterligare problem fick vi dess-

värre inte tillbaka alla som tidigare tränat, m.a.o flera lade helt enkelt av med sport.

Dock har mot slutet av säsongen en viss uppgång skett.

Som ledare och tränare har Anders Hjelm och Terhi Pitkimäki varit verksamma samt

som hjälptränare , Henrik Giang.

Träningsaktiviteten har pendlat en hel del allt ifrån ganska välfyllda banor till ganska få 

deltagare,

Tävlingsverksamheten var tämligen låg i början av säsongen för att komma igång mer

mot slutet.

Motionsverksamheten, ledd av Lars-Åke Ohlsson, har kört sitt seriespel med 10 del-

tagande spelare.

Möteverksamheten av varit växlande mellan digitala och fysiska möten.

Tävlingsverksamhet, seriespel………………………………………………..

Seriespelet som spelats i div 2 mellan, bland idel Göteborgslag, slutade med en

sistaplats, vilket inte var oväntat. Dock skall laget ha en eloge för genomförandet av

säsongens seriespel. I laget har denna säsong spelat, Anders Hjelm. Roland Jarl,

Jessica Sjören, Klara Hjelm, Emil Jarl, Stina Runesson, Mattias Sjören, Martin Knut-

sson, Christoffer Tegnhammar och Daniel Wemlerth. Lagledare har Anders Hjelm och

Roland Jarl varit.

En låg tävlingsverksamhet har präglat säsongen. Jessica Sjören, Anders Hjelm och Roland

Jarl har deltagit i några nationella tävlingar. Justin Giang har spelat några nybörjartävlingar.

KM……………………………………………………

Endast ett KM för nybörjare har spelats där Justin Giang segrade, 2:a blev Daniel Mårtensson

något senior KM har inte spelats.

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

Klubben finns idag på tre olika sociala medier.
Hemsidan:     www.gislavedbadminton.se    -   där Wåge Josefsson fungerat som webbansvarig.

Facebook:    Gislaved badmintonklubb   -   som administreras av Christoffer Tegnhammar

Instagram:     gislavedbmk   -    administratör här är Sandra Jarl



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

Av de få spelare som tävlat under säsongen har klubben följande spelare på Sverige-

rankingen.

Jessica Sjören 17:a DS senior

Roland Jarl 18:e H55 singel

14:e H55 dubbel

Anders Hjelm 17:e H60 singel

8:a H60 dubbel

21:a H60 mixed

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 Femif-administratör.

Domaruppdrag…………………………………………………

Emil Jarl  har forsatt sin domarkarriär under säsongen med deltagnade i såväl seniorSM, JuniorSm

och VeteranSM

Medlemsmatrikeln……………………………………………..

Antalet registrerade medlemmar ligger relativt oförändrat, möjligen en lite minskning från före-

gående säsong. C.a 65 medlemmar, varav 25 kvinnor och 40 män. En fördelning på c:a 60% män

och 40% kvinnor.

Ekonomi………………………………………………………………….

Vi har återigen en säsong där vår ekonomi slutar starkt. Detta utan att vi prutat på vår utgifter. 

Årets resultat slutar på 16 tkr plus, vilket delvis kan förklars med att intäkterna i reselotterit var

bokförda från såväl förra som denna säsong, eljest hade vi gått i stort +/-  0. Med en kassalikviditet

på dryga 160 tkr har vi en god grund att vila på ekonomiskt



Sammanfattning…………………………………………………………..

En säsong som även denna präglats av Coronapandemin. Vår verksamhet har dock efter lite

trevande inledning kommit igång ganska väl. Dock har vi liksom andra tappat en del under denna

Coronapandemin. Padeltennis är ju även en faktor som till viss del påverkat oss. Vi hoppas och

tror att vi skall kunna ta tillbaka en del kommande säsong. 

Med en förhoppningsvis Coronfri nästa säsong tillsammans med en god ekonomi samt ett förhopp--

ningsvis ökat intresse bland ungdom och ett engagerat Gislaved Badmintonklubb ser vi fram mot 

nästa säsong.

Styrelsen för Gislaved Badmintonklubb den 24 maj 2022

………………………………………… ……………………………………

Wåge Josefsson ordf. Sten Eliasson  kassör

……………………………………… ……………………………………

Birgitta Josefsson   sekr. Christoffer Tegnhammar led.

……………………………………… ……………………………………

Anders Hjelm led. Terhi Pitkämäki led.


