Verksamhetsberättelse 2017/2018

Verksamhetens inriktning och målsättning
•
•
•
•
•
•

Att skapa ett brett och positivt intresse för badminton
Att förmedla bra klubbkänsla och kamratskap - det är kul att idrotta!
Att bedriva badmintonträning - förutsättning för fortsatt klubbverksamhet
Att alla barn ska kunna få spela badminton på lika villkor efter klubbens och egna
förutsättningar
Att fostra, uppmuntra, stimulera barn i både motgång och medgång
Att verka för en drog- och dopningsfri idrottsverksamhet

Seniorer
Någon egentlig seniorverksamhet har det inte funnits. Vuxna spelare har i första hand kunnat
använda söndagsträningen (familjebadminton) för att på egen hand arbeta med att utveckla sitt eget
spel. Även sista timmen på torsdagarna har kunnat nyttjas till detta ändamål.

Ungdomar
Ungdomsverksamheten har bestått av en grupp; Badmintonskolan. Fokus för badmintonskola har
varit att utveckla spelarnas tekniska och taktiska förmåga. Tävlingsgruppen har tagits bort till förmån
för en motionsgrupp.
Badmintonskolan har tränat på Tinas Ö, tisdagar 17:00-18:00 och onsdagar 19:00-20:00.
Gruppen riktar sej i första hand till nybörjare och yngre spelare.
Ansvarig tränare: Jonas Karlsson och Henrik Lindh
Vilhelm Josefsson Lind har varit hjälptränare.
Familjebadminton, Tinas Ö, sönd 09:30-11:00
Ingen fast grupp. Alla har varit välkomna, även familjemedlemmar i mån av plats.
Ansvarig tränare: Henrik Lindh och Jonas Karlsson.
Klubben har inte haft några riksklassade spelare.
Varje sista torsdagen i månaden har Bosse Bergenholtz varit delaktig i grupperna som
”inspirationstränare” och syftet har varit att höja såväl tränar- som spelarkompetens.

Motion
Motionsverksamheten är något större nu när tävlingsgruppen lagts ned till förmån för
motionsverksamhet. I gruppen finns såväl äldre ungdomar som vuxna.
Motionsgruppen har tränat på Tinas Ö, tisdagar 17:00-18:00 och onsdagar 19:00-21:00.
Ansvarig tränare: Jonas Karlsson och Henrik Lindh

Utbildning
Ingen utbildning har deltagits i.

Seriespel
Deltagande i seriespel har ej förekommit, varken på senior- eller ungdomssidan. Orsak på seniorsåväl som på ungdomssidan är bristen på tjejer för att kunna få ihop ett lag.

Tävlingar
Licensierade spelare: 2
Följande tävlingar har spelare från klubben deltagit i.
27-18/1 2018 Växjö Open
24-25/2 2018 Träffpunkt Ljungby (Inställd)
3-4/3 2018 Knalleträffen 2018

Egna tävlingar
Inga egna tävlingar.

Styrelse
Årsmöte hölls 2017-06-26 och följande styrelse har gällt under verksamhetsåret:
Ordförande
Bosse Bergenholtz
Vice ordförande
vakant
Sekreterare, hemsida
vakant
Kassör
Vivien Jollivet
Ledamot
Henrik Lind
Ledamot
Jonas Karlsson
Revisor
Rolf Arvidsson
Bosse Bergenholtz har i praktiken fungerat som såväl ordförande och sekreterare.
Styrelsen har haft 1 protokollfört möte.
2017-06-26 Årsmöte

Medlemmar
Vi har haft 16 betalande medlemmar med fördelningen 2 seniorer (2 herrar), 15 juniorer fördelat på
5 flickor, 9 pojkar.
HT 2017 11 spelare (Prova-på-spelare: 5)
VT 2018 16 spelare (Prova-på-spelare: 5)
Avgifter 2017-2018
Medlemsavgift Seniorer/Ungdomar/Motionärer
Träningsavgift Spelare i tävlingsgrupp
Träningsavgift Spelare i badmintonskola
Motionär (utan tävlingslicens)

ingår i träningsavgiften
Halvår
1.000:Halvår
800:Halvår
600:-

Sponsorer
GULD: Inga
SILVER: Inga

Samarbetsavtal med Yonex
Klubbens samarbetsavtal med Yonex avslutades 2017-07-31. Inget nytt avtal har tecknats.

Slutord
Vid en summering av verksamhetsåret kan jag konstatera att medlemsantalet ligger på en i stort sett
oförändrad nivå, vilket är glädjande.
Deltagande i tävlingar ligger kvar på en oförändrad nivå i jämförelse med föregående år. Antalet
licensierade spelare har ökat till 2 st.
Tävlingsgruppen är även fortsättningsvis lagd på is tills vidare till förmån för en växande
motionsverksamhet.
Den största tillgång vi har är våra ledares engagemang. Det är fantastisk roligt att se med vilken
energi de tar till sej ny kunskap och slipar på nya färdigheter, såväl när det gäller sitt eget spel som
sin egen roll som ledare.
Ännu ett år är min bedömning att klubbens största utmaningar inför kommande säsong är
ledarrekryteringen. Fler vuxna behövs i hallen för att kunna ta emot nybörjare och att även hjälpa
våra befintliga spelare vidare på ett än bättre sätt. Fler vuxna behövs för att fördela arbetsuppgifter
inom styrelsen.
Den andra stora utmaningen ligger i Värnamo kommuns händer: Rätt halltider och bra golv.
Det är mycket olyckligt att Värnamo kommun även detta år fortsättningsvis dragits med stora
problem med golvet i A-hallen på Tinas Ö. Ett nytt golv kommer att lägga i A-hallen på Tinas under
sommaren 2018. Vi hoppas mycket på detta nya golv.
Vi har svårt att få tillgång till bra träningstid i rätt hall, vilket är ett problem vi delar med alla klubbar i
vår storlek. Visst har vi förståelse för hur prioritering mellan olika klubbar kan behöva göras men att
få tillgång till tvåtimmarspass på passande tid är en förutsättning för att klubben åter ska kunna få en
fungerande tävlingsverksamhet. Vi kan dock med glädje konstatera att vi till kommande säsong
tilldelats halltider uteslutande i Tinas Ö A-hallen där både antalet banor och takhöjden bättre
motsvarar vårt behov.
Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till styrelsemedlemmar, alla fantastiska ledare
i våra ungdomsgrupper, spelare och alla övriga medlemmar för era insatser för klubben under året.

/Bosse Bergenholtz

Värnamo 2018-06-18

