Tillbaka på banan efter Corona!

Ordförande har ordet

Dags för nya grepp efter händelserikt år
Jag har varit engagerad i den här föreningen i 26 år. Men frågan är om jag någonsin varit
med om ett så svängigt år som detta.
Vi har sett ett totalt Coronastopp med inställda träningar och tävlingar under vintern. Sedan
har vi rivstartat igång igen med fulla badmintonskolor och fler barngrupper än någonsin.
Vi har haft ett turbulent år i Badmintonligan med reserestriktioner och uteblivna spelare,
men samtidigt sett en sanslös comeback i sista omgången som ledde till kvartsfinal. Och så
slutligen ett svårt beslut om att lämna ligan efter 6 år.
Vi har dessutom under säsongen tagit två SM-guld, ett SM-silver, tre ungdoms-SM-medaljer
och gått till semifinal i U17-Lag-SM.
Både full fart och helstopp under samma år.
Dags för nästa steg – på gedigen grund
Vi har en oerhört fin, värdegrundsbaserad förening med en fantastisk ledarstab ledda av Tim
& Jimmy, och vi får också mycket uppskattning från det omgivande samhället. Ett fint bevis
på det är de 50 000 kr som vi erhöll via ICA Maxi-Miljonen där vi var en av de föreningar som
fick allra mest pengar för vårt arbete med ungdomsidrott.
Vi vill fortsätta bygga på vår värdegrund ”Badminton för alla, hela livet” med kompisgäng
och gemenskap i fokus. Samtidigt är det nu dags för nya satsningar som har varit svåra att ta
tag i under Coronapandemin. Bland annat i form av nya tränarresurser. Mer om det kan du
läsa i verksamhetsplanen.
Tack för i år, vi ses på banan nästa säsong!

Thomas Carlsson, Ordförande

Glada miner efter att vi prisats som en av storvinnarna i ICA MAXI-miljonen
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1 Styrelsen sammanfattar säsongen
Inställt tävlande och restriktioner
Även om det såg bra ut vid säsongsstart, med låga smittotal och ett tävlande som kom igång
så sakteliga med restriktioner, så slog snart en ny pandemivåg till under vintern och hindrade
tävlande och även i viss mån träning. Precis som tidigare har vi under restriktionerna försökt
att hålla igång våra träningsgrupper för barn och ungdomar, medan vår vuxenverksamhet
har varit pausad.
Det viktigaste för oss har varit att ta vårt samhällsansvar och minska smittspridningen.
Samtidigt har vi också ett samhällsansvar att erbjuda idrott och motion för barn, ungdomar
och vuxna. Här har balansgången inte alltid varit enkel.
Plötsligt: Full fart
När restriktionerna släppte i början på året var det helt plötsligt full fart på både träningar
och tävlingar. Allt skulle igång igen. Lite utmanande då vi haft två år av restriktioner där vi
inte kunnat rekrytera föräldrar och andra ideella krafter. Men med gemensamma krafter
kunde vi genomföra både ligamatcher, hemmatävlingar och nybörjartävlingar.
Slutet gott, allting gott
Såhär mot slutet av säsongen måste vi ändå se att vi har mycket positivt att se tillbaka på.
Välfyllda badmintonskolor, ett välfungerande tränarteam, SM-medaljer i både senior-SM och
ungdoms-SM, och flera duktiga ungdomar på väg uppåt. Dessutom har vi en mycket stabil
ekonomi i grunden som ger oss en god förutsättning för satsningar nästa år.

Säsongen kom igång till slut.
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2 Organisation
2.1 Styrelse
Styrelsen har under året bestått av:

Ordförande
Thomas Carlsson

Vice ordförande
Åsa Keller

Kassör
Pär Johnsson

Sekreterare
Susanne Mared

Ledamot
Anna-Maria
Spaniol

Ledamot
Reidar Berg

Ledamot
Per Fager

Suppleant
Malin Eketorp

Suppleant
Emil Hammarbäck

Suppleant
Jonas Högberg

Revisorer under året har varit Jonas Åberg och Anders Mared.

2.2 Valberedning
Kjell Åberg, Johanna Roslund och Karin Stegmark har varit valberedare under
verksamhetsåret.

2.3 Personal
Under året har klubben haft Tim Foo anställd på 60% som Tränare och Jimmy Tay på 60%
som föreningsutvecklare. Tim och Jimmy har drivit klubbens ordinarie verksamhet med
träningar, medlemskontakter, anmälningar, tävlingar, läger mm.
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2.4 Organisationsmodell
Föreningens organisationsmodell syftar till att minska individberoendet och göra det enklare
för varje ideell resurs att se var man passar in i föreningen. Organisationen bygger på tre
kommittéer, som rapporterar till styrelsen.

Grupper
Under varje kommitté finns grupper i vilka man kan engagera sig för exempelvis
domaruppdrag, tävlingsarrangemang eller matlagning.
Träning/Tävling

Arrangemang

Ekonomi/marknad
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3 Statistik
Genomsnittligt antal medlemmar under HT och VT: 537
Klubbstatistik
Säsong

21/22

20/21

19/20

18/19

17/18

16/17

15/16

14/15

13/14

Antal aktiva i våra
grupper under
året.

537

599

601

479

352

488

447

406

398

Serielag

4

3

2

2

2

3

2

1

1

Utbildade tränare

30

28

28

30

26

20

18

23

11
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4 Ännu en säsong präglad av Corona
Även säsongen 2021/2022 har präglats av Coronapandemin. I stort sett hela klubbens
verksamhet har varit påverkad på ett eller annat sätt av pandemin som skördat 15 000
dödsoffer i Sverige. Framförallt perioden efter jul och nyår var särskilt nedstängd.
Det viktigaste för oss har givetvis varit våra medlemmars säkerhet och att ta vårt
samhällsansvar för att minska smittspridningen. Samtidigt har vi också ett samhällsansvar att
erbjuda idrott och motion för barn, ungdomar och vuxna. Här har balansgången inte alltid
varit enkel.
Vi har valt att hålla igång våra barn- och ungdomsgrupper med olika restriktioner som
mindre grupper, utomhusaktiviteter och att hålla avstånd.
Pandemin har påverkat antalet aktiva i föreningen som sjunkit något under året, men det är
huvudsakligen på föräldrasidan och vuxna spelare. Vår kärnverksamhet med ungdomar har
däremot ökat med ytterligare en badmintonskola och flera fulla grupper.
Vi ser också att vi tappar en kategori ungdomar som har långt till hallen eller inte har enkelt
att ta sig till träningar.

Musketörshälsningen – standard under Corona
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5 Utvecklings- och projektarbete
5.1 Skolverksamhet
Eftersom det statliga stödet Idrottslyftet togs bort har vi inte kunnat söka bidrag för att ha
skolor i Söndrumshallen som en del av deras ”Elevens Val.” Trots det har vi haft ett flertal
skolor på besök där de fått testa badminton. Att få skolor att komma och testa badminton är
en viktig del av rekryteringsarbetet.
Under året har vi haft besök av:
•
•
•

Söndrumsskolan
Hovgårdsskolan
Bäckagårdsskolan

5.2 Nationell IdrottsUtbildning (NIU)

Halmstads Nationella Idrottsutbildning (NIU) med inriktning badminton är förlagd till
Sannarpsgymnasiet och bedrivs i tätt samarbete med Halmstad Badmintonklubb. Man är nu
inne på sitt fjärde verksamhetsår.
Under året har man varit sex elever. Eskil Sundelid, Adam Åberg, Leo Fager, Rebecka
Carlsson, Agnes Johnsson och Elin Genberger (saknas på bilden). Vi har även erbjudit en
handfull spelare att morgonträna och sparra med NIU-eleverna vilket varit en
framgångsfaktor. Ytterligare 4 elever är antagna till nästa säsong.
Instruktör på NIU har varit Tim Foo som delat sin tid mellan NIU (40%) och klubbtränare
(60%).

5.3 Digitala aktiviteter
Efter pandemin har klubbens digitala verksamhet blivit allt viktigare. Exempelvis har flera
möten skötts digitalt, liksom ledarträffar. Framförallt arbetet med digitala kanaler som
Instagram och Facebook är en viktig del.
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Instagram Takeover från NIU-gänget Vi har även försökt att skicka hälsningar och göra
på Swedish Open
intervjuer med spelare och styrelsemedlemmar när
vi inte kunnat träffas på riktigt.

5.4 Pausade projekt
Under året har vi velat sätta igång projekt för utökad vuxenverksamhet och integration i
form av skjutsar från Andersberg. Dessa har dock fått pausats pga Coronapandemin.
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6 Träningsverksamhet
Antal träningsgrupper

Träningstillfällen/vecka

15

28

6.1 Träningstider 2021/2022

6.2 Miniton - Söndrum

Klubben erbjuder denna verksamhet för barn i åldern 6-11 år. Träningarna har varit förlagda till
söndagar och vid varje träning ska en förälder per barn delta. Vi upplever att många föräldrar
uppskattar möjligheten att idrotta ihop med sina barn.
Minitongruppen har varit mycket populära i år med cirka 20 barn i varje grupp.
Tränare har varit Jimmy Tay och Agnes Johnsson.
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6.3 Badmintonskola - Söndrum
I Söndrum har vi haft tre badmintonskolor. En mer
än föregående år. Måndag/onsdag, tisdag/torsdag
samt fredag/söndag. Deltagandet har varit högt
med totalt cirka 30 barn i båda grupperna. I våras
fick vi stänga intaget till grupperna för att inte bli
för många på träningarna. Trots att vi varit många
barn har det har gått bra då vi har haft många
duktiga hjälpledare i form av våra tävlingsspelare.

6.4 Träningsgrupper - Söndrum
Våra träningsgrupper (U13/U15 och U17-19) har tränat flitigt under året. Vi har haft väldigt
många deltagare i våra U13- och U15-grupper (20-30 personer) och en lite mindre
beläggning i U17/U19 – cirka 10 personer.

6.5 Tävlingsgrupper - Söndrum
Vi har under säsongen haft tre tävlingsgrupper. Den yngsta, U13, har i år haft många spelare.
En viktig faktor för klubbens fortsatta utveckling. Fokus har varit basteknik och att komma
igång med tävlandet.
Tävlingsgrupp U17/U19 är den största klubben har haft på mycket länge. Cirka 30 spelare.

Sida 12 av 39

6.6 Miniton - Vallås
På Vallås kör vi också Miniton med föräldrar. Verksamheten har varit bra med 5-6 barn och
tillhörande föräldrar vilket gjorde att vi var 10-12 pers.

6.7 Badmintonskola och träningsgrupp - Trönninge
I Trönninge har vi i år haft en fin verksamhet
under ledning av Jimmy Tay, Alexander
Jeppson och Elin Genberger. Vi har haft 6-7
spelare i badmintonskolan och 15-18 spelare i
den äldre träningsgruppen, som har tränat
flitigt under säsongen.
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6.8 Vuxengrupper
Vuxengrupperna är till för badmintonmotionärer utan badmintonbakgrund men som ändå
vill utvecklas och lära sig mer om sporten. Vuxengrupperna har varit lägre belagda i år då det
varit Coronaavbrott och vi har haft begränsat med tränare.

6.9 Familjekort och gratis spel för medlemmar
Klubben har ett förnämligt erbjudande till familjer med barn i verksamheten – Familjekortet.
För en låg kostnad kan hela familjen spela badminton tillsammans på bana 11-14 när dessa
banor inte används för träning eller tävling.
Alla barn och ungdomar i föreningen erbjuds dessutom att spela gratis när det är ledigt på
bana 11-14. I Coronatider har detta varit en mycket uppskattad aktivitet för ungdomarna
som i stort sett har spenderat hela helger tillsammans i hallen

6.10

Träning på nationella och internationella träningsanläggningar

Förutom vår verksamhet i Halmstad, har klubben dessutom flera spelare på plats i nationella
och internationella träningsanläggningar. Filip Suwanphingkha i Malmö, Felix Burestedt på
Badminton Europes Center of Excellence (BEC) i Holbaek, Danmark och Cecilia Wang på
EuroCenter i Uppsala.
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7 Tävlingsverksamhet
7.1 Tävlandet är igång igen!
Trots Coronatestriktioner har det
blivit en hel del tävlingar under
året. Många av våra yngre spelare
har fått igång tävlandet i internoch distriktstävlingar och våra
äldre ungdomsspelare har kommit
igång med nationella
klassningstävlingar.
Vi har många duktiga ungdomar i
15—20-årsåldern som gör bra ifrån
sig i nationella ungdomstävlingar.

Våra U17-spelare svarade för ett bra Lag-SM och tog sig till semifinal, den bästa placeringen
på 10 år.

Klubbens duktiga tävlingsspelare Mette
Jorlén, Victoria Stenberg och Leon Fritz blev
alla uttagna till riksläger under året, ett fint
kvitto på träningsfliten hos dessa ungdomar.

Olle och Julia vann Laxaträffen Yonex Cup
på hemmaplan.
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Nämnvärt är Mette Jorlén i U13 som tog medalj i alla tre kategorierna i SM. Två brons och
ett silver.

I maj genomfördes Klubbmästerskapen, en prestigefylld men spexig tävling där vi fick se
många härliga matcher.
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7.2 OS-deltagande och två SM-guld för Felix
Halmstad Badmintons Sverige-etta Felix Burestedt tog i
mars månad sitt tredje raka SM-guld – en imponerande
prestation att vinna som favorit med många duktiga
spelare i tävlingen.
Faktum är att Felix tog två herrsingelguld detta år, då 2021
års SM, som försenats pga Corona, spelades i augusti. Här
vann även klubbens tränare Tim Foo ett SM-silver i dubbel i
par med Andi Tandaputra.
Under sommaren representerade även Felix Sverige under
OS i Tokyo. Ett märkligt OS utan publik men där Felix
svarade för en stark prestation där han vann en match och
även spelade jämt med världsfyran Chou Tien Chen från
Taiwan.
Felix vann sitt andra och
tredje herrsingelguld i år

Tim och Andi visade att rutin är avgörande
på SM. Ett silver blev resultatet

Felix under OS i Tokyo.
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7.3 Ranking av våra spelare
Följande spelare ligger bland de 50 bästa på Svenska Badmintonförbundets Sverigeranking.
DSU13
5
18

Mette Jorlén
Victoria Stenberg

DDU13
5

Mette Jorlén

31

Victoria Stenberg

48

Elton Berg

9

Leon Fritz

HDU13
HSU17
25

Linus Gellert

39

Leo Fager

46

Elias Hansson

HDU17
8

Leo Fager

13

Leon Fritz

48

Amilia Mared

50

Rut Wesser

49

Adam Åberg

12

Rebecka Carlsson

17

Alva Vaxell

28

Elin Genberger

33

Agnes Johnsson

14

Agnes Johnsson

20

Rebecka Carlsson

23

Elin Genberger

1

Felix Burestedt

DDU17

HSU19
DSU19

DDU19

Herrsingel Senior
16

Filip Suwanphingkha

Mixeddubbel Senior
9

Cecilia Wang

38

Filip Suwanphingkha

13

Cecilia Wang

27

Olivia Johnsson

37

Rebecka Carlsson

32

Cecilia Wang

39

Olivia Johnsson

49

Agnes Johnsson

Damsingel Senior

Damdubbel Senior
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7.4 Seriespel
7.4.1 Badmintonligan – Heroisk kvartsfinal och ett uttåg

Inför säsongsstarten 2021/2022 lyckades vi behålla stommen i laget från föregående år utan
några ökade ekonomiska belastningar för klubben. Vi gjorde också klart med tre
australiensiska spelare som skulle bo och träna i Danmark under året. Det såg mycket
lovande ut inför säsongsstart och det började också bra med två vinster, men sedan slog
Coronan till och det blev spelstopp och reserestriktioner.
Dessa drabbade vårt lag hårt då vi hade många inresande spelare. Istället fick flera av våra
unga spelare chansen i ligan och gjorde det bra, men inför sista omgången av mellanserien
såg det mörkt ut och risken för nerflyttning var stor.
Men i en skrällartad match mot Påvelund i sista omgången, lyckades laget vinna med 5-1 och
tog sig därmed helt plötsligt till kvartsfinal stället för kvalspel. Här blev det dock stopp mot
Trollhättan. Men på det hela taget en godkänd säsong med tanke på förutsättningarna.
Uttåg ur Badmintonligan
Efter säsongen beslutade sig föreningen för att ta steget ner från Badmintonligan.
Avgörande för beslutet var att vi nästa säsong skulle få ett lag bestående av inresande
spelare som inte tränar i, eller fostrats i Halmstad. Detta eftersom Felix Burestedt spelar i
Tyskland och Filip Suwanphingkha trappar ner sin karriär.
Därför väljer klubben att pausa ligalaget och fokusera på division 1, 3 och 4.
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Badmintonligan - Grundserien.

#

Lag

S

V

F

M

+/-

P

1

Fyrisfjädern BMK

7

6

1

27 - 15

+12

16

3

IFK Umeå

7

4

3

23 - 19

+4

13

2
4
5
6
7
8

BMK Aura

Trollhättans BMF
Påvelund TBK

Halmstad BMK

V Frölunda BMF
Täby BMF

7
7
7
7
7
7

4
5
3
4
1
1

3
2
4
3
6
6

25 - 17
22 - 20
24 - 18
19 - 23
14 - 28
14 - 28

+8
+2
+6
-4

-14
-14

14
13
11
11
3
3
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7.4.2 Andralaget – Ungt lag gör stark insats mot erfarna elitspelare
Under året har vi haft ett ungt och lovande lag i division 1. De har dock haft det tufft en stark
serie med många äldre elitspelare. Till slut räddades kontraktet i sista stund då andra lag inte
fick avancera till div 1.
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7.4.3 Tredjelaget – SEGER I DIV 3!

Vårt duktiga tredjelag under lagledare Maria Carlsson tog en imponerande seger i Division 3
utan att förlora en enda match. Det blir avancemang till division två nästa år!
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7.4.4 Nya fjärdelaget imponerade
Ett nytt fjärdelag startades under säsongen i division 4. Det unga laget med en medelålder
på 16 år vann alla matcher med 8-0 utom mot seriesuveränerna Karlskrona som knep
förstaplatsen. Ett riktigt framtidslag här.
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8 Utbildningar
8.1 Utbildningar
Topptränarutbildning
Ronny Gunnarsson har varit på ett antal digitala träffar i Svenska Badmintonförbundets
initiativ Topptränarutbildning.

Shuttletime
Domarutbildning:
Ett tiotal ungdomsledare genomgick
Under ledning av Lars Jönsson utbildades
utbildningen ShuttleTime den 12 december. Axel Hejnebo, Linus Gellert och Isak
Hejnebo till klubbdomare under 2021.

8.2 Studiecirklar
Följande studiecirklar har genomförts digitalt under verksamhetsåret.
•
•
•

Styrelseutveckling
Verksamhetsutveckling
Tränarträffar
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9 Arrangemang
9.1 Tre fina hemmatävlingar
Vi har lyckats tajma in våra tre tävlingar Scandic Hallandia Cup, Laxaträffen och Nissanslaget
så de kunnat genomföras utan Coronarestriktioner, en viktig kugge i både verksamheten och
ekonomin. Tävlingarna har fungerat mycket bra, även om det var många deltagare på
Scandic Hallandia Cup vilket ledde till ett tajt tidsschema. Dessa tävlingar är mycket viktiga
då det är ett bra tillfälle för våra egna spelare att få testa nationella tävlingar med stöd och
hjälp från klubbkompisarna.

Glada miner under Scandic Hallandia Cup

Vi hann arrangera två interntävlingar med gott deltagande, Coronarestriktionerna till trots.
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9.2 Skollovsverksamhet
Vi har haft öppet hus under samtliga skollov, men med vissa restriktioner pga pandemin.

9.3 Idrottsskola

Vår sommaridrottsskola v.33 fortsätter att vara populär och vi hade nästan 40 barn
uppdelade på en förmiddags- och en eftermiddagsgrupp. Under fem roliga dagar innan
skolstart fick de prova på en mängd olika idrotter med fokus på racketsport. Även kul att
våra unga ledare ror hem denna vecka med bravur.

9.4 Klubbresor
Har tyvärr inte kunnat genomföras under året pga Coronapandemin. Ikastresan till Danmark
fick ställas in helt och Älmhultsresan fick genomföras som en vanlig tävling med vissa
restriktioner.
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10

Omvärldsbevakning

10.1

Mediebevakning

Vi har fått en fortsatt mycket fin
mediebevakning från Hallandsposten och
P4 Halland under året som följt vårt ligalag
noggrant och initierat.
Totalt har det skrivits 30 artiklar om
Halmstad Badminton i Hallandsposten
under säsongen. Merparten har handlat om
förstalaget eller Felix.
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11 Lägerverksamhet
Pga pandemin har de flesta läger blivit dagläger under året, men vi har anordnat
träningsläger under höstlov, jullov, sportlov, och påsklov.

11.1 Yonex Badminton Camp 2021 - Dagläger
Det blev inte riktigt som vanligt, men det blev riktigt bra ändå. Pga pandemin kunde vi inte
köra vårt vanliga läger med 100 deltagare och 11 ledare. Istället blev det ett dagläger som
lockade ett 40-tal spelare. För de som deltog blev det en riktigt bra vecka i lite mindre skala,
mer personlig träning under fyra mycket kompetenta ledare, ledda av lägerchef Mattias
Borg.

Det blev mer utomhusaktiviteter än vanligt under Yonex Badminton Camp 2021.

12

Hallands badmintonförbund
Halmstad har representerats av ordförande Thomas
Carlsson. Möten har hållts varannan månad.
Distriktsmästerskapen blev inställda pga Corona men
Svenska Cupen kunde genomföras där samtliga spelare
från Halland kom från Halmstad Badmintonklubb. Ett
stort gäng föräldrar åkte upp till Uppsala för en kul och
framgångsrik helg där Halland (Halmstad) tog 5 brons
och tre silver.
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13

Verksamhetsplan 2022/2023

Under 2022 togs ett beslut om att lämna Badmintonligan. Även om ligalaget har varit en
ganska liten del av vår budget (cirka 15%) så innebär det ändå att vi nästa år har vissa
resurser att omfördela. I april 2022 genomfördes en klubbdag där ett 30-tal personer från
föreningen kom med input till styrelsen. Den allmänna uppfattningen var att vi ska
fortsätta och utöka satsningen på våra egna ungdomar.
Styrelsen bedömer att detta görs bäst genom tillsättandet av en ytterligare tränartjänst.
Vårt långsiktiga mål är att etablera Halmstad som ett center i Badmintonsverige där
spelare kan utveckla sitt badmintonspelande hela vägen från knatte till vuxen ålder – i en
bra miljö där man kan kombinera badmintonspelande med jobb och studier. Vi vill
fortsätta utveckla badmintonspelare på olika nivåer i linje med vårt motto ”Badminton för
alla – Hela livet.”
Vi vill göra så bra ifrån oss som möjligt på badmintonbanan och vi vill tillbaka till
Badmintonligan, men då ska det vara med en grund i spelare som kommer från, eller
tränar i Halmstad.

13.1

Organisation

Vår organisation ska bestå av tre huvudkommittéer under styrelsen. Efter ett år med
Coronarestriktion i verksamheten hoppas vi kunna utveckla den ytterligare och se till att
föräldrar och ideellt engagerade hittar sin plats i de olika grupperna.

13.2

Träning

Vi vill fortsätta ungdomsträningen organiserad i åldersgrupper. Åldersgrupperingen är viktig
för att behålla kompisgängen och få fler att fortsätta spela. Undantag från åldersindelning
kan göras av tränare och Tränings/tävlingskommittén.
Under den gångna säsongen har vi haft ett stort tryck på våra badmintonskolor och
grupperna har varit ganska stora. Till nästa säsong vill vi dela upp våra badmintonskolor i två
grupper med varsin tränare. Detta för att få lite mindre grupper och ökad kvalitet.
Miniton – En grupp i Söndrum på söndagar och Vallås på onsdagar
Badmintonskola/U9-U11. Tre grupper i Söndrum, en Trönninge.
Träningsgrupper U13, U15 skall genomföras i Söndrum och Trönninge.
Vuxengrupp. Träning två dagar i veckan för motionsspel för vuxna.
Tävlingsgrupper U13, U15 och U17/19 ska genomföras i Söndrum. Med ytterligare
tränarresurser på plats hoppas vi kunna genomföra vissa träningar i mindre grupper med
mer individuellt fokus.

13.3

Rekrytering

Bevara och rekrytera nya medlemmar genom:
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•

•
•
•
•
•
•

informationsinsatser och marknadsföring till specifika åldersgrupper framförallt via
sociala medier, men även andra lämpliga sätt som t.ex. ”Söndrumsdagen” och andra
event.
informationsblad som delas ut bl.a. vid ovan aktiviteter.
delta i skolverksamhet
samarbete med sponsorer
annonsering i Hallandsposten
annonsering via sociala medier, som t.ex. Facebook och Instagram
genomförande av idrottsskolan

En grundläggande förutsättning för att lyckas med detta är visa upp att klubbens
verksamheter håller en högkvalitativ nivå. Det är ett arbete som pågår hela tiden i klubben.

13.4

Badmintongymnasium - NIU

Sedan fyra år tillbaka finns ett NIU med inriktning på badminton i Halmstad. Tim Foo är
lärare. Till höstterminen är ytterligare fyra elever antagna. NIU är en mycket viktig och
långsiktig hörnsten som innebär att vi kan erbjuda en heltidstjänst för våra tränare och att vi
kan ta ytterligare steg mot att bli en av landets absolut främsta badmintonföreningar.

13.5

Läger

Yonex Badminton Camp ska genomföras för 22a gången i juli/augusti. Denna gång i full storlek med
100 deltagare.

Dessutom är målsättningen att genomföra:
•
•
•
•
•

13.6

Idrottsskola
Upptaktsläger
Höstlovsläger
Mellandagsläger
Sportlovsläger

Tävlingsverksamhet

Vår målsättning är att behålla antalet spelare som tävlar på alla nivåer. Vi vill även motivera
flera av våra duktiga tävlingsspelare att i ökad utsträckning delta i nationella tävlingar.
Vår plan är att genomföra:
•
•
•
•
•
•
•

Två interntävlingar
En distriktstävling samt delta i övriga klubbars distriktstävlingar (nybörjartävlingar)
Arrangera tre nationella tävlingar
Delta med tre seniorlag i nationella seriesystemet –, Div 1, 2 samt div 3.
Ställa upp med på Lag SM ungdom
Delta i nationella ungdoms- och seniortävlingar enligt framarbetad tävlingskalender
Utveckla projektorganisationen kring tävlingar och arrangemang
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13.7
•
•
•
•
•

Information – marknadsföring
Ta fram en ny webbsida för föreningen då plattformen IdrottOnlines webbsidor
upphör
Fortsätta vårt arbete med sociala medier – Facebook och Instagram.
Annonsera i Hallandsposten inför säsongsstart
Utveckla skol- och lovverksamheten, också som strategier för medlemsrekrytering
Arbeta för att öka lokala mediers bevakning av klubben och verksamheten

13.8
•
•

Sponsring
Behålla och utveckla sponsringsarbetet med målsättningen att öka antalet
sponsringsavtal
Använda våra serielag för att öka uppmärksamheten för klubben och därmed locka
sponsorer.

13.9
•
•
•
•
•

Utbildning
Utveckla tränarträffarna
Genomföra en träningsupptakt samt fortbildning för våra tränare
Satsning på en kvalitativ tränarutbildning av klubbens tränare på alla nivåer
Nya tränare ska delta i tränarutbildningar enligt förbundets utbildningsplan
Genomföra Föräldramöten, Coachutbildning för föräldrar och tränare samt
Föräldrainformation till föräldrar med tävlingsaktiva barn

13.10
•
•
•

Övrigt

öka utnyttjande av klubblokalen
genomföra julavslutningsaktivitet för ungdomarna
genomföra gemensam säsongavslutning vid Klubbmästerskapen

13.11

Projekt

Under säsongen har vi äskat pengar för att driva följande projekt
•
•

Integrationsprojekt – anordna skjuts från Andersberg till badmintonskola i Söndrum
Återstartsstöd efter Corona – Fokus klubbresa
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14

Ekonomi

14.1

Kommentar till årets resultaträkning

Halmstad Badmintonklubb har sedan flera år tillbaka en stabil ekonomi att stå på. Inför
2021/2022 där pandemin var i fokus, visste vi att det skulle bli ett ekonomiskt osäkert år. Det
skulle inte gå att genomföra ett fullstort Yonex camp och tävlandet och arrangerandet av
diverse evenemang var högst osäkert. Trots detta valde styrelsen en satsning på framtiden
för att återfå en hög beläggning i våra tränings- och tävlingsgrupper. Detta gjordes bl a
genom att bibehålla full bemanning av tränare och kanslipersonal och dessutom utöka
antalet träningsgrupper. Sammantaget antog vi en budget som visade ett litet minusresultat.
När nu verksamhetsåret har nått sig sitt slut kan vi konstatera att vårt förmodade negativa
resultat återigen har förbytts i ett plusresultat. Vi har bl a lyckats öka beläggningen i våra
tränings- och tävlingsgrupper samt haft ett väldigt högt deltagande på våra genomförda
tävlingar. Det är mycket glädjande att vi under ett år präglat av stora utmaningar återigen
kan lägga en buffert till vårt egna kapital. Det ger oss möjligheter att fortsätta utveckla vår
verksamhet.
Inför 2022/2023 utökar vi satsningen på våra egna ungdomar. Främst görs detta genom att
vi utökar vår tränarbemanning, men vi har också budgeterat för ett ökat tävlande och för en
del förbättringar i våra lokaler. Trots ovanstående satsning och stigande bollpriser så har vi
budgeterat med oförändrade medlems- och träningsavgifter.
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14.2

Budget och resultaträkning
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14.3

Balansräkning
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14.4

Revisionsberättelse

Påskrivet original finns bifogat verksamhetsberättelsen
Undertecknade utsedda revisorer för Halmstad Badmintonklubb får efter fullgjort uppdrag
avgiva följande revisionsberättelse för verksamhetsåret 210501-220430.

Badmintonklubbens ställning och resultat av den ekonomiska verksamheten framgår av de i
styrelsens berättelse intagna balans- och resultaträkningarna.

Då revisionen ej givit anledning till anmärkning beträffande redovisningshandlingarna,
bokföringen, inventeringen av tillgångar och skulder eller i övrigt beträffande förvaltningen
tillstyrkes

att

verksamhetsberättelsens balans- och resultatredovisningar fastställs och

att

årets resultat balanseras samt

att

styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet för den tid verksamhetsberättelsen
omfattar.

Halmstad 2022-05-26

Sida 39 av 39

