
Askim Badminton Club 

Utgåva 3 – 2022  

Kolla alltid vår hemsida på https://www.askimbc.se/ eller följ oss på Facebook och Instagram. 

TRÄNARENS KOMMENTARER 

Askim badminton club har alltid legat mig varmt om hjärtat. Redan som 9: åring när hallen var färdigbyggd, stod 

jag först på plats när ”portarna” öppnades. Detta då vi bodde granne med hallen. Allt 

sedan dess har badminton varit min favoritsport som resulterat i många härliga, 

roliga och oförglömliga minnen. Ett utav dessa var när Yvonne vår klubbchef 

(dåvarande förbundskapten för ungdomslandslaget) valde ut mig att få spela med i 

landslaget som 13-åring. När sedan klubben, ett antal år senare, valde att anställa 

henne kände jag att vi dragit en vinstlott, vilket i sig ledde till att även jag blev mig 

extra motiverad att på riktigt börja att arbeta för klubben. Nu kör vi mot nya mål 

Yvonne, David och jag.  

För tillfället kombinerar jag mitt läraruppdrag med badmintonen. Förutom att vara 

bollplank till Yvonne är jag med som ledare på ett antal tävlingar, läger och har hand 

om grupperna Funminton och T4. Dessutom håller jag varje år ett antal sportkalas 

och företagsevent i hallen.  

Jag är väldigt tacksam för vad badmintonen ger och gett mig, både vad gäller min 

personliga utveckling till det driv och mentala styrka. Gemenskapen och alla härliga möten med nya människor 

ska inte heller underskattas. TACK!  

Sunniva Aminoff 

Helgen 23-25 september åkte våra äldsta spelare på träningsläger till Bosön. I stort sett alla spelare i Sen, T1, T2 

och T3 följde med, vilket gjorde att vi fyllde en hel buss. Bosön är en elitträningsanläggning på Lidingö i 

Stockholm, där många landslag väljer att lägga sina träningsläger. 

Lägret blev superlyckat och fullt med träning, sociala aktiviteter 

och en massa mat.  

Läger blir det också för alla andra grupper (T4, T5, T6, T7, 

Funminton och Best on Court) på hemmaplan under höstlovet 

v.44. Se separat utskick! 

Alla föräldrar och aktiva är välkomna till hallen. Det finns nu 

möjlighet att sitta ner och ta en kopp kaffe i receptionen eller 

besöka vår shop där ni hittar en massa nyheter från våra 

samarbetspartners Forza och Victor. 

Ni kan handla direkt eller beställa från våra kataloger. Vecka 46 finns det också möjlighet att prova och beställa 

våra nya fina klubbkläder  

Yvonne Klarson, Klubbchef 

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


 

“You find that you have peace of 

mind and can enjoy yourself, get 

more sleep, and rest when you 

know that it was a one hundred 

percent effort that you gave–win or 

lose.” (Gordie Howe: NHL legend) 

Lördagen den 27e augusti slog Askims Badminton Club upp dörrarna för att 

fira att klubben funnits i 50 år. Eftermiddagen startade med diverse 

aktiviteter, såsom: poängpromenad 

om klubbens historia, pickle ball, 

curling, lotteri, fika och mycket 

annat. Eftermiddagens aktiviteter 

avslutades med ett antal 

uppvisningsmatcher, där våra ungdomar från de olika åldersklasserna 

fick visa upp sina färdigheter på banan.   

Därefter var det dags för den stora banketten som gästades av ett flertal av klubbens tidigare spelare och för 

klubben betydelsefulla personer, inte minst grundaren Rune Svensson. Under middagen var Runes son Mats 

Svensson toast master och vi fick höra många fina tacktal och roliga anekdoter.  

Rune höll bland annat ett långt, roligt och inspirerade tal om hur klubben 

kom till och i vilken anda den 

utvecklats under åren. För att 

sammanfatta talet handlade det 

om att goda framgångar föds ur 

en stark gemenskap. Klubben 

har genom åren fostrat hela 25 

SM-mästare och är en Sveriges 

främsta badmintonklubbar. Låt 

oss fortsätta i denna anda och 

skörda fler framgångar och SM-

guld framöver.  

Stort tack till festkommittén som lade ner mycket energi för att göra detta till en trevlig och minnesvärd kväll för 

alla som var där. Till sist vill vi även rikta ett stort tack till våra sponsorer som skänkte fina priser till vårt lotteri. 

50 ÅR JUBILEET  

NÅGRA ORD FRÅN RUNE 
Det var en mycket trevlig fest och kringarrangemang. Stort tack till Sunniva och kökspersonalen m fl. Tack för 

en fin fest och överväldigande uppvaktning! 

Askims filosofi är att inte bara att fostra bra badmintonspelare utan också att ge ungdomar en 

bra uppväxtmiljö och sunda vanor. 

Ledarskap, laganda, motivation och personlig utveckling är nyckelord i Askim Badminton Club 

Klubben försöker fostra in ungdomarna som instruktörer redan i 13-14 års ålder, då de på lördagar får gå med 
någon vuxen instruktör i vår badmintonskola. Senare kan de få ansvara för någon ungdomsgrupp.  Vi tror att 
med ansvar utvecklas de unga till mer sociala och ansvarskännande medlemmar och samhällsmedborgare. 

Idrottsmän kan prestera som bäst när det som mest behövs 

• De har redan visat prov på bra planering och tidsdisponering genom att kunna kombinera idrott och studier. 

• De kan sätta upp mätbara mål och vet vad det innebär att förverkliga dessa genom planering och hårt arbete. 

• Ofta är idrottsmän stresståliga, de är vana att ta motgångar och gå vidare. 

• Idrott fostrar till socialt tänkande – lagkänslan, det måste alltid vara flera bakom varje framgång,  

• Ledaregenskaper får de som klubbinstruktörer, de lär sig planera, leda och entusiasmera sina elever. 

Jag önskar Askim Badminton fortsatt framgång i sitt ungdomsarbete  



Den 8-9 oktober var Askim Badmintonklubb nyligen värd för GotElite i våra hallar. Lördagen den 8:e spelade u17 
MJT och SJT över dagen och det spelades några fantastiska matcher. Bra jobbat alla Askimspelare som deltog i 
Askim och andra klubbar också.  

På söndagen var vi värdar för alla finaler och det var några väldigt spännande matcher! Caféet fungerade så bra 
med många som hjälpte till. Speciellt tack till Maria Mellgren för att ha organiserat köket under de två dagarna. 
Tack till AG Catering för god mat och service också. Stort tack till alla våra tränare som representerade Askim och 
hjälpte våra spelare i de olika hallarna under helgen. Tack till våra tävlingskommitté: David Häger, Yvonne 
Klarson, Steve Murphy, Teo Jansson och Magnus Karlsson för att ni hjälpte till så att tävlingen gick smidigt.  

Ett stort tack till alla våra medlemmar som kom för att hjälpa till under de två dagarna – vi hoppas att ni gillade 
det, och vi tackar er för att ni finns – det gör verkligen en enorm skillnad att få så mycket hjälp! Vi ser fram emot att 
se er alla på vår nästa tävling i våra hallar - Nybörjare/Motions 19 november! Heja Askim! 

Resultat från GotElit 2022: 

U11-13:   Freddy Nyström –   3:a HS U13 Nat 

U15:     Emelie Mellgren –   2:a DS U15 Mjt 

    Linnea Stomberg – 1:a DD u15 Mjt 

U17:    Fillipa Mellgren –   1:a DS u17 Mjt 

 Veronica Farizandi – 3:a DS u17 Mjt 

 Gustav Karlsson –   3:a HS u17 Mjt 

Elit/U22:   Victoria Greasley –  kvartsfinal DS elit 

    Emma Klarson –   kvartsfinal DD och MD elit 

    Christoffer Johansson –  kvartsfinal MD elit 

Sverker Stomberg 

GOTELIT OCTOBER 8-9 2022 

 

 

Under hösten kommer vi att bygga upp en ny klubborganisation som består av ett flertal kommittéer som skall 
samverka för att driva klubben framåt och vara till stöd vid genomförande av större event, såsom GOT Elit och 
SGP. Syftet med denna organisation är att fånga upp Er föräldrar som undrar hur Ni kan hjälpa till, genom att ge 
Er enklare uppdrag i klubben. Ett exempel kan vara att delta i IT & Fastighetskommittén som en ”Fixare”. Det 
innebär inte mer än att Ni kan hjälpa till med att utföra någon enklare renovering under någon helg tillsammans 
med ett gäng andra fixare. Vi kommer att berätta mer om denna organisation och vad det finns för roller under 
kommande föräldramöte. Vi är övertygande om att en organisation av denna typ kommer att skapa en starkare 
gemenskap och stabilitet för klubben in i framtiden.  

Hör av Er till antingen Yvonne eller Nadine ifall Ni är intresserade att hjälpa till på något sätt. All hjälp uppskattas! 

NY KLUBBORGANISATION 



MOTIONS OCH NYBÖRJARTÄVLING 
 

 

Askim arrangerar återigen en motions och nybörjartävling den 19 november. 

Detta är ett bra sätt för alla våra spelare, ungdomar eller motion, att tävla i vår egen klubb - så vänligen registrera 
dig! 

Sista anmälningsdag är den 5 november – så ta chansen och tävla! 



Nov:  01—03,  Höstlovs läger 

  

  19 , Motions och Nybörjatävling 

 

Dec:  16, Skinkcupen 

   Askim Badminton Club 

Gärdesvägen 5, Hovas 

info@askimbc.se 

www.askimbc.se 
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