BMK Boston
Årsberättelse 2010 – 2011
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Ordförande har ordet
Så var den här säsongen till ända. För egen del har jag nu
avverkat mitt andra år som ordförande för klubben. Till det
har jag nyligen också valts som ordförande för
Jämtland/Härjedalens Badmintonförbund. Inget stort
uppdrag, då vi bara har två föreningar i farten, något jag
hoppas kan utvecklas under nästa år.
Vi har under slutet av säsongen diskuterat möjligheten att ha ett
gemensamt serielag med Östersunds badmintonklubb. Förbundet har nu
gjort om reglerna, så det är fullt möjligt att genomföra. Vi fick dock
detta beslut så sent, att vi inte hunnit utvärdera och sätta oss in i
förutsättningarna ordentligt, varför vi kör på som vanligt även nästa
säsong. Vi kommer dock att se över hur vi gör säsongen 2012 – 2013. Vi
kan då ha ett gemensamt lag i division 1, samt ha varsitt lag i division 3
där vi kan matcha våra yngre spelare.
Vi genomförde också ett event i samband med Idrottslyftet, där vi
medverkade på Ås skola och gav alla låg- och mellanstadieelever möjlighet
att testa badminton. Det gav ett initialt tillflöde till träningarna i Dgruppen, och några har fortsatt.
Vår huvudtränare Jonas Törngren slutar efter denna säsong efter lång
och trogen tjänst. Jag och styrelsen vill här passa på och tacka Jonas för
en gedigen och uppskattad insats. Vi hoppas få se Jonas representera
klubben som spelare framöver, och unnar dig all fritid du kan få.
Även vår vice ordförande, Anders Wångenberg avgår ur styrelsen, vilket
innebär att jag måste skärpa mig rejält, då Anders har varit den
strukturerade och ordningsamme i arbetet. Vi tackar också Anders för en
stark insats, främst med LOK-stödet och alla problem det inneburit då
det datoriserades.
Nämnas ska också att vår tränare Rune Werner fick stipendium som årets
idrottsledare i Östersunds Kommun, inte en dag för sent enligt oss, och vi
gratulerar ödmjukast!
Slutligen ett stort tack till alla medlemmar, tränare, hjälpsamma
föräldrar, styrelsen och alla andra som hjälpt till under året, jag är glad
att just ni finns! Micke Krusenberg

2

Seriespel (Division 2 Norra)

Som redan sagts i tidningarna så har vi haft en kanonsäsong.
Spelarna har gett 100 procent i varje match.
Vi slutade på 3:e plats i tabellen i år igen.
Vi fick förstärkning i Urban Jonasson från ÖBMK förra året vilket har
varit mycket bra.
Jag tycker att samtliga spelare har utvecklat sitt spel under säsongen,
vilket gör det än roligare att få utmana om serieseger kommande säsong.
Mvh: Lagledaren Tomas Ottosson

Johanna och Rebecka in action
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Träningsverksamhet 2010 – 2011
Boston har haft 4 träningsgrupper under säsongen men
på grund av tränarbrist fick grupperna delvis göras om
under hösten.
Träningen har inriktats på teknisk skolning kombinerat
med konditions- och koordinationsträning. Inslag av lek
och glädje är en viktig komponent för alla grupper och
inte minst för de yngre. Det går ofta utmärkt att
kombinera teknikträning och konditionsträning med lekar och/eller olika
tävlingar både på- och utanför badmintonplanen.
I de äldre grupperna kommer den fysiska träningen in mer och mer
eftersom badminton är en sport som kräver stor ben- och bålstyrka
kombinerat med spänst och kondition. En mycket komplex idrott alltså.
För att undvika skador är det därför viktigt med att träna upp en god
teknik från början och därefter starka, rörliga muskler och stora lungor.
Träningsgrupperna har bestått av allt från rena nybörjare, via
fortsättningsgrupper och tävlingsungdomar till representationslaget som
består av seniorspelare (och en del duktiga juniorer). Laget kom även i år
3:a i div 2 Norrland.
Under säsongen har antalet ungdomar som någon gång deltagit i träning i
våra grupper varit ungefär lika många som förra säsongen, dvs ca 80.
Jag vill också rikta ett stort tack till alla tränare, ledare och spelare som
engagerat sig under året. Utan er - ingen badmintonförening.
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Tränare och hjälptränare under säsongen 2010/2011
Jonas Törngren
Rune Werner
Torbjörn Sörlin
Sara Karlsson
Henrik Mohlin
Helena Söderström
Rebecka Törngren
Johanna Wångenberg
Isabelle Wångenberg
Sara Annuswer
Till sist vill jag tacka för mig och önska alla spelare ett stort lycka till
framöver. Glöm aldrig att ni är bra, oavsett hur ni lyckas på tävlingarna
Vid pennan:
Jonas Törngren
Tränaransvarig
BMK Boston

Badminton kräver hård träning!
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Ekonomi i BMK Boston 2010-05-01 – 2011-04-30
Verksamhetsårets ekonomi har i stort sett gått enligt budget där det
budgeterade resultatet skulle landa på -5000 kr.
BMK Bostons resultat för verksamhetsåret visar ett negativ resultat på –
6120,93 k. (diff - 1120,93 ).
Den negativa utvecklingen har berott på dels de ökade hallhyrorna från
Östersunds kommun, och dels på en reducering av träningsgrupper. Dock
har föreningen försökt parera de ökade hallhyrorna med att minska
antalet hyrda timmar, ( en tid/vecka har plockats bort från motionärer ) .
Även tiderna kring arrangemanget Storsjöcupen har reducerats.
Resultatet har således försämrats från fjolåret med 20844.50 kr.
Intäkterna har ökat med 3 % och kostnaderna har ökat med 10 % i
jämförelse med fjolåret.
De ökade intäkterna kommer från ett arrangörsbidrag gällande
Storsjöcupen som föreningen fick från Östersunds Kommun. Dessutom
har deltagarna i klubbens tävlingsresor fått betala något mer i år än i
fjol.
När det gäller verksamhetsårets kostnader så är det följande poster som
ökat mer än under förra verksamhetsåret:
Hallhyror, Inköp fjäderbollar, Utbildningskostnader samt Logi kostnader.

Arrangemanget Storsjöcupen gav en vinst på 18651 kr
Försäljning av Bingolottokalendrarna runt jul gav ett överskott på 8694
kr
Serielaget i Division 2 har kostat 25800 kr
Sponsorer har bidragit med endast 2300 kr

Östersund 2011-05-10
David Håkansson
kassör
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Tävlingsverksamhet
Storsjöcupen 2010, lite fakta
GENERELL MATCHSTATISTIK
Totalt antal deltagare: 213
Antal deltagande män: 141
Antal deltagande kvinnor: 72
Totalt antal matcher i tävlingen: 508
Antal spelade matcher incl. WO-matcher: 502
Antal spelade matcher excl. WO-matcher: 452
Antal WO-matcher: 50
Antal matcher som utgått: 4
BÄSTA FÖRENING
1. IFK UMEÅ
2. Bergsåkers Badmintonklubb
3. Grong Badmintonklubb
4. BMK Boston
5. Härnösands BMK
6. BMK Tranan
7. Trondheim Badmintonklubb
8. Skellefteå Badmintonklubb
9. Kolvereid BK
10. Helsinge Team
11. Enångers BMK
12. Klaebu
13. Umedalens IF
14. Rissa Badmintonklubb
15. Östersunds Badmintonklubb
16. Ljusdals Badmintonklubb
17. Borlänge BMK
18. Leksvik Badmintonklubb
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Tävlingsverksamhet
Vi har förutom Storsjöcupen arrangerat distriksfjädrar,
Distriktsmästerskap, seriesammandrag och släktdubbel.
Vi har även i år medverkat i Namndal open i Grong i Norge.
I herrsingel U-17 lyckades Robin Sörlin efter flera fina matcher och fin
kämpaanda att ta hem klassegern. I herrdubbel U-17 spelade Robin Sörlin
och Albin Sunding tillsammans, de visade på ett fint samarbete i
matcherna som slutligen även här resulterade till klasseger.
I klassen damdubbel U-13 spelade Sandra Sörlin tillsammans med norska
Signe Leirvik från Sandnessjön så bra tillsammans att även de tog hem
första platsen i sin klass.
Lars Köhler i klassen herrsingel D ville i år ta revansch från i fjol och
visade att hård träning under säsongen hade gett gott resultat. Han
utklassade sina motståndare och kunde även han stå som klassegrare när
tävlingen var avslutad.
I klassen herrsingel C visade Anders Bergdahl att ”gammal är äldst” med
sin mångåriga rutin inom sporten , trots flera olika krämpor i kroppen tog
även Anders hem första pris i sin klass.
Sara Annuswer och Isabell Wångenberg tog i år steget och provade på
att spela i damer B. Tjejerna visade att de blir att räkna med i framtiden
då de visade på ett storstilat spel och gav de norska tjejerna riktigt hårt
motstånd. Tyvärr räckte det dock inte riktigt ända fram, men nästa år,
då…
Isabell Wångenberg blev även nominerad tillsammans med 3st andra från
gästande klubbar till årets fair play pris som Grong delar ut till en spelare
som är glad, snäll och uppträder sportsligt på och utanför planen. Tyvärr
räckte det inte ända fram här heller, men nästa år, då…
Med 5 klassegrar och flera 2:a och 3:e placeringar blev vi andra klubb
totalt, en bra insats!
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Vi tog också 3 klassegrar i Härnösand via Robin Sörlin och Rebecka
Törngrens fina spel. I och med vinsterna där gick Rebecka upp i elitklass
igen.
Klubben har betalat både resa och anmälningsavgift för följande tävlingar
under säsongen:
Enångers A+B+U (NSP)
Badmintonstadion Cup (NSP) i Umeå
Sundsvall Open (NSP)
Namdal Open,Grong badminton
Öbackasmashen i Härnösand
Riksklasskval Norr: Bergsåker
NSP = Norrlands Stora Pris

Glada Hudik Cup, där vi också gjorde bra ifrån oss!
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Styrelsen 2010 – 2011
Ordförande

Mikael Krusenberg

073-446 02 25

Vice ordförande

Anders Wångenberg

070-622 54 38 Anders.wangenberg@telia.com

Kassör

David Håkansson

070-574 21 15 kassor@bmkboston.se

Sekreterare

Daniel Persson

070-571 99 16 sekreterare@bmkboston.se

Ledamot

Sara Karlsson

073-8029779

Ledamot

Per-Åke Lagerström

070-563 37 90 mrlagerstrom@gmail.com

Ledamot

Johan Rödin

070-647 61 62 Johan.rodin@meri.se

Suppleant

Lars Blomdahl

070-646 82 47 Lars.blomdahl@bahnhof.se

Suppleant

Ulf Karlsson

070-670 60 50 uffe@lotza.se

Valberedning

Tomas Ottosson

070-696 67 86 ottosson13@hotmail.com

ordforande@bmkboston.se

sarakarlsson86@hotmail.com
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Utmärkelser
Årets Bostonit
För en schysst attityd och stor kämpaglöd både på träning och tävling
tilldelas utmärkelsen årets Bostonit till Gustav Karlberg.
Årets prestation
Genom tre segrar i U17 och ett stort engagemang i badmintonspelet
tilldelas årets prestation till Robin Sörlin.
Årets uppklassning
Rebecka Törngren har gått upp i Elitklass och Henke Molin har klassat upp
sig till A-klass, vi applåderar
Träningsflit säsongen 10/11
Slutställning:
A-grupp Dam : Johanna Wångenberg
A-grupp Herr: Anton Öberg
B-grupp Dam: Olga Öberg
B-grupp Herr: Gustav Karlberg
C-grupp Dam: Sandra Sörlin
C-grupp Herr: Rasmus Lagerström
D-grupp Dam: Anna Bydén
D-grupp Herr: Casper Haraldsson

11

