
 

ASKIM 50 ÅR! 

För 50 år sedan hade Rune 

Svensson en vision om en  

Badminton Club för alla och  50 år 

senare är Askim BC fortfarande 

starkt och vi är spända på 

framtiden. 

Tack till familjen Svensson, 

tidigare tränare, föräldrar, barn, 

medlemmar och alla som 

någonsin har spelat i klubben. 

Håll ögonen öppna efter mer 

information om firandet senare i 

år och ta del av minnena och ha 

kul! 

  
 

Askim Badminton Club 

Utgåva 1 – 2022  

VAD HÄNDER? 
Välkommen till 2022! Vi hoppas att alla är redo för en 

spännande vår full av träning, tävlingar och att ha roligt ! 

Kolla alltid vår hemsida på https://www.askimbc.se/ eller följ 

oss på Facebook och Instagram. 

“Just keep going. Everybody gets better if they  

keep at it.” (Ted Williams) 

TRÄNARENS KOMMENTARER 

Hej! 

Jag har nu jobbat en termin hos er i Askim BC. Jag trivs fantastiskt bra med alla ledare, föräldrar och inte 

minst med alla underbara ungdomar som kommer till hallen. Vi är tre tränare som jobbar i ett team (jag, 

David och Sunniva). Utöver oss har vi flera tränare som är med och hjälper till med våra träningsgrupper. När 

pandemin har lugnat ner sig ser jag fram emot att träffa er och berätta lite mer 

om hur vi jobbar. 

Träningarna rullar på som vanligt och vi hoppas på att få tävla snart igen. Vi är 

i full gång att planera sommarens läger. Den 15-17 juni kommer vi att ha ett 

dagläger för klubbens ungdomar och den 1—4 aug startar vi upp Askim BC 

Camp igen, där alla oavsett klubbtillhörighet har möjlighet att vara med. 

Det finns en otrolig potential i Askim BC. Egen hall med 9 banor, shop, kök, 

gym och relax. Vi har det bra, men ambitionen är förstås att göra det ännu 

bättre. Alla, oavsett nivå, skall känna att det är en plats att längta till. 

Yvonne Klarson, Klubbchef 

https://www.askimbc.se/
https://www.facebook.com/askimbc
https://www.instagram.com/askimbc/


Det finns inget som ljudet av skor som gnisslar på trägolven, fjäderbollens fart förbi ditt öra 

och ljudet av skratt och lycka hos folk som spelar den största racketsporten på jorden. Vi 

har en otrolig tur som har en så fantastisk hall, sådan fin anläggning som tillåter oss våra 

fantastiska tränare som ger 100% av sin tid och kunskap, till föräldrar som kommer in och 

hjälper till vid arrangemang och stöttar sina barn i deras träning. Spelarna som arbetar 

hårt på träning, oavsett nivå, och som har kul och lär sig samt styrelsen som jobbar hårt 

som volontärer för att hjälpa till att få klubben att fungera och att växa i framtiden. Tack till 

våra partners och alla som kommer och spelar i Askim – alla är en vital del av Askim 

Badminton Clubs familj. 

Naturligtvis finns det alltid arbete att göra för att klubben skall växa och frodas. Hjälp gärna till på tävlingar vår 

klubb håller i (det är också ett kul sätt att träffa nya människor och att se badminton). Gå med i styrelsen och 

påverka klubbens inriktning eller bli en partner – det är win-win för alla. Kontakta oss om du vill gå med i 

styrelsen eller hjälpa till på något annat sätt. 

Det kommer finnas många möjligheter att bli en del av vår klubb och träffas i år! Kolla in vår hemsida för mer 

information, följ oss på Facebook och Instagram. Vi hoppas få se dig och din familj växa och ha kul genom att 

spela badminton! 

Nadine Greasley  

Sponsoransvarig har ordet: 

Jag heter Peter Aminoff och har nyligen tillträtt som ansvarig för att skaffa partners/

sponsorer till klubben. Jag föredrar att kalla det partners, då det skall ge något både för den 

som sponsrar och för klubben. Det nya partnerupplägget bygger på att ett företag kan välja 

olika typer av nivå som de vill sponsra; guld-, silver-, brons-, tävlings-, specialpartner, etc. 

Det går även att skräddarsy ett 

upplägg för olika företag. 

Huvudsaken är att vi får in 

någon form av stöd till 

verksamheten så att vi kan 

skapa bra förutsättningar för 

barn och ungdomar att utvecklas och ha roligt.  

Jag kommer inte att lyckas med detta uppdrag ensam 

utan vill att Ni alla funderar på ifall det finns någon i 

Er bekantskapskrets som skulle vara intresserad av 

att sponsra. Kanske driver Er granne eller kompis ett 

framgångsrikt företag som kan tänka sig stötta vår 

verksamhet. Det är inte bara finansiellt stöd som är utav intresse, utan det kan även vara i form av mat till läger 

eller liknande.  

Familjeparter (Tusenklubben) är ett sätt för Er som privatpersoner att 

sponsra klubben lite extra genom att betala in 1 000 kronor till klubbkassan. I 

genlängd kommer Ni att få Ert familjenamn på en silvergraverad skylt på 

klubbens familjepartertavla och möjlighet till gratis spel på lördagar mellan 

10.00 – 14.00 när det inte är evenemang eller tävlingar.  Anmälan till detta 

görs enkelt via hemsidan, https://www.askimbc.se/sponsorerbjudande-etc/ 

Tveka inte på att höra av Er om Ni är intresserade av att veta eller om Ni har 

förslag på sponsorer. 

Ni når mig på antingen 0706-60 64 45 eller partner@askimbc.se 

Ser fram mot ett lyckat samabete! 

Peter 

 

 

ORDFÖRANDE TÄNKER 



Tack till Våra Partners! 

Feb:  14-20 – Sportlov 

Mars:  8 – Årsmötet -kl 18:00 -Askimcafe 

April:  11-18 – Påsklov 

Maj:  KM och SGP (datum som ska bekräftas) 

Juni:  15-17  - Klubbläger 

Juli:  Sommarlov 

August: 1—4 Askim Camp  

  Höst termin börjar (datum som ska bekräftas) 

Alla medlemmar/föräldrar - vi behöver hjälp till alla tävlingar för att vår klubb 

ska fungera och blomstra – tack på förhand!  


