
Andra advent och Uppsala SGP! 

 
Under andra adventshelgen så bjöd Uppsala upp till den tredje Svenska Grand 
Prix:n för året. På plats för att representera Askim hade vi 4 st spelare i Elin 
Svensson, Fiona Hallberg, Emma Klarson och Victoria Greasley och coach 
Yvonne Klarson. 
 
Victoria Greasley som debuterar inom SGP-sammanhang fick tuffast möjliga 
start på tävlingen då hon lottades mot Cecilia Wang (Fyrisfjädern), i DS. Tyvärr 
förlust i två raka set men Vicky kan ta med sig massor av lärdomar från 
matchen mot en av Sveriges bästa damspelare. 
 
"Vad är dina tankar kring den gångna helgen, din första SGP!" 
 
- Jag tycker helgen gick bra, med tanke på att det var min första SGP. Såklart 
önskar jag att jag kunde presterat lite bättre i min singel men det var en bra 
erfarenhet för mig. Jag kan ta med mig massor från att möta en spelare som 
är van vid att spela på en mycket högre nivå än mig. Nu fick jag veta vad som 
saknas i mitt spel men också vad som funkar, och jobba vidare på det. Det var 
också väldigt kul att titta på badminton på den nivån och att heja på resten av 
Askimmarna, tycker Vicky. 
 
I singel hade vi också Elin Svensson, som gjorde comeback i singelkategorin 
inom tävlingssammanhang. 
"Hur var det att göra comeback i singel Elin?" 
 
- Det var jättekul! Det var nog 5 år sedan jag spelade singel på en tävling 
senast och det trodde jag aldrig att jag skulle få uppleva igen. Det var lite 
nervigt först men jag kände att jag kunde njuta på banan och fick igång ett spel 
som jag kan va nöjd med. Jag vill ge ett extra tack till Yvonne som motiverat 
och coachat mig genom denna singel "comeback", förklarar Elin. 
 
Först fick Elin börja med att kvala in i huvudtävlingen, där hon sedan i första 
rundan vinner mot sverigesjuan Selma Arvidsson (Umeå). I kvartsfinalen blir 
det en tuff match mot Jenny Chan, där Elin lyckas hålla lugn och vinner 21-18 
21-16. Tyvärr tog det stopp i semifinalen mot Elin Ryberg, en match som bjöd 
på många punchclearar och långa dueller med fantastiskt bra spel från både 
Elin och Elin. 
 
"Vad tänker du kring semifinalmatchen?" 
 
- Den var tuff! Min motståndare i semin är var en väldigt duktig ung tjej så jag 
visste att det skulle bli svårt och att jag skulle behöva hitta toppform om jag 
skulle ha chans att vinna. Hursomhelst är jag nöjd med helgen, och förutom att 
jag legat hemma i sjukstugan nu i några dagar så känns kroppen bra och jag 
har fått mersmak! 



I DD hade vi tre par med, där det gick bäst för Fiona i par med Romina 
Olyaee, som är snubblande nära på att vinna hela tävlingen. Finalen slutar i 
siffrorna 21-15 21-23 20-22 mot Ronak Olyaee (Frölunda) och Nathalie Wang 
(Komet). 
 
"Vad säger du om finalen Fiona?" 
 
- Det är aldrig kul att förlora en sån jämn match, allra minst en final. Men jag 
tycker vi blir bättre och säkrare för varje tävling i vårt partnerskap och spelar 
stundtals helt klockrent i finalen. Det tar vi med oss, då det med all säkerhet 
inte var den sista matchen mot Natta och Ronak. Höjdpunkten från finalen var 
nog att spela framför en sån underbar hejaklack fylld med familj och vänner 
och att få leverera så bra spel, förklarar Fiona. 
 
Våra andra stjärnpar, Elin och Emma, samt Vicky som fick chansen att hoppa 
in i DD tillsammans med Jenny Tuvesson (Täby), fick ge sig i sina inledande 
omgångar. 
 
"Vad har du för kommentar på din och Elins dubbel, Emma?" 
 
- Det kändes sådär, då jag var skadad och hade problem att röra mig på 
banan. Paret vi mötte var duktiga och starka, och trots att vi kämpade på var 
motståndet för dagen helt enkelt för bra, säger Emma. 
 
I MX så tog sig Fiona i par med Oscar Reuterhäll till semifinal där de tappade 
mot slutliga vinnarna Firman Kholik (Fyrisfjädern) och Sanne Ekberg 
(Frölunda). Matchen innan, kvartsfinalen, var däremot en jämnare uppgörelse. 
 
"Vad tänkte du under den kvartsfinalen i mixed?" 
 
- Jag var väldigt fokuserad på vår plan, på att se till att vi utförde taktiken hela 
vägen in i mål. Dom vi mötte är ett nykomponerat par för tävlingen, men vi 
känner dom väl och visste på förhand att vi behövde spela smart för att 
komma ut på den vinnande sidan. Jag tror både jag och Oscar håller med 
varandra om att denna matchen var en av de bästa vi spelat tillsammans, det 
var en lättnad att vi lyckades med just det, skrattar Fiona och pustar ut lite. 
 
Där fick Oscar och Fiona gräva fram sitt bästa spel för att ta sig till vinst med 
siffrorna 21-17 i tredje set, mot Max Svensson (Täby) och Ronak Olyaee 
(Frölunda). 
 
"Yvonne, coach på stolen bakom matchen, vad var känslan?" 
- Jag var aldrig nervös, det var bara kul att sitta bakom och titta på Oscar och 
Fiona som verkligen hittade formen i andra och tredje set, berättar Yvonne och 
ler. 
 



"Hur skulle du, som klubbchef, sammanfatta helgen i Uppsala?" 
 
- Otroligt rolig helg! Att få vakna upp på söndag med tre semifinaler var en god 
start till andra advent. Trots att vi lyckas ta med oss ett silver och två brons 
hem så är det svårt att inte vilja lite mer, speciellt i dubbelfinalen och 
singelsemifinalen, där vi är väldigt nära att ta ett steg till. Men att få bekräftat 
att våra tjejer står sig så starkt bland Sveriges elit är en fin känsla, svarar 
Yvonne. 
 
Sammanfattningsvis åker Askim BC hem till Göteborg med två brons, ett silver 
och en rolig badmintonhelg rikare efter Uppsala SGP. Spelarna vill rikta ett 
extra tack till Fyrisfjädern för ett professionellt arrangemang, till Yvonne som 
sitter lugnt på coachstolen bakom samtliga matcher och till all familj och 
vänner som tog sig till Uppsala eller följde live hemifrån för att heja! 
 


