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Från det extra styrelsemötet i april 2018 har styrelsen bestått av av  

• Mikael Dahlberg 
• Joakim Dworak 

Henrik Nambord 
• Jakob Sannas 
• Håkan Tinnerberg  Ordförande 
• Gang Wang 
•

Bjärreds Badmintonklubb har under 2018 bedrivit badmintonverksamhet inom 
Lomma kommun med träning och spel i Pilängshallen, Slättängshallen, och 
Borgebyhallen under våren men bara i Pilängshallen och Slättängshallen under 
hösten. Grundläggande är att alla som spelar och tränar i Bjärreds Badmintonklubb 
skall känna glädje, få bra aktiviteter och kunna utvecklas i den mån de önskar. 
Klubbens medlemsantal för 2018 var ca 115 medlemmar där alla medlemmar varit 
aktiva i klubbens tränings- eller motionsverksamhet. Det är en minskning med lite 
mer än 20 medlemmar sedan 2017. Seniorverksamheten som nästan försvann 
under 2017 är under återuppbyggnad då de flesta av våra ungdomar fortsätter och 
nu snart kan räknas som seniorer.  

Klubben omsatte under 2018 320.000 kronor. Klubben har varit tävlingsmässigt och 
seriespelsmässigt framgångsrikt under året med flera spelare som har gjort stora 
framsteg, vi har 6 spelare som är rankad minst topp hundra i sin åldersklass och 
serielaget spelar nu i division 3. 

Styrelsen 
Styrelsen har under året haft 9 protokollförda möten. Året har varit turbulent vad det 
gäller styrelsen. När året började bestod styrelsen av 5 personer (Patrik Claesson, 
Mikael Dahlberg, Henrik Nambord, Jakob Sannas och Håkan Tinnerberg). Till det 
ordinarie årsmötet var det bara tre styrelsemedlemmar kvar, varför klubben fick ha 
ett extra årsmöte under april månad och då kunde nuvarande styrelse väljas.  

Idrottslyftet 
Under 2018 hade klubben ett bidrag från badmintonförbundets och 
riksidrottsförbundets satsning idrottslyftet (bidraget började 2017). Via de pengarna 
har vi haft utbyte med Hilleröd badmintonklubb i Danmark och vi har lärt oss ett 
speciellt träningssätt, badminplay. Det ingår nu i delar av vår verksamhet. Via de 
pengarna kunde vi också åka med vår tävlingsgrupp på en tävling i Danmark över 
en helg vilket var mycket bra för vår gemenskap. För de något yngre spelarna i 
klubben ordnade vi ett träningsläger med Felix Burestedt (rankad som tvåa i 
Sverige) över en helg.  

Utbildningar 
Under året har en av våra tränare (Mikael Dahlberg) varit på en helgutbildning på 
Bosön i Stockholm. Kursen handlade om teknik och taktik. Klubbens ungdomsledare 
har också gått tränarutbildningar och idag har vi bara en tränare som inte har gått 
grundläggande utbildning.  



Träningar 
Klubben har erbjudit träningsmöjligheter i tre ungdomsgrupper baserat efter 
spelarnivå och ambitionsnivå. Badmintonskolan har haft träningar tre dagar i veckan 
med en timmes träning per tillfälle. Fokusgruppen har tränat två  dagar per vecka 
och tävlingsgruppen har haft möjligheter att träna 3 pass per vecka. Det har även 
funnits tider för junior/seniorspel och förfamiljespel. Badmintonskola och Fokusgrupp 
tränades av ungdomsledare medan tävlingsgruppen tränades av Mattias Nordin 
(Våren 2018), Jesper deWaal och Mikael Dahlberg.  

Vi hade också två träningsläger med Felix Burestedt under året, ett under 
trettonhelgen och ett som ett uppstartsläger i augusti. Under sommaren arrangerade 
klubben sommarbadminton på dagtid under sommarlovets sista 10 dagar.  

Under hösten blev klubben av med möjligheten att träna i kommundel Bjärred och 
har bara träningar i Lomma-delen av kommunen. Detta är naturligtvis ett problem då 
nyrekryteringen minskar med ett ökat avstånd. Om klubben skulle ha haft mer 
träningstider så skulle vi kunna ha fler träningar, då det för närvarande är det som 
brister och inte tillgång till tränare. Inte bara nyrekryteringen har försvårats. Vi har 
också tappat fler medlemmar i Bjärred, främst i badmintonskolan. 

Tävlingar 
Klubben har under året haft sexton manliga och två kvinnliga spelare från 
ungdomsverksamheten som tävlat. För att öka delaktigheten återuppväckte vi under 
2017 vår egen tävling Bjärredsspelen. 2018 blev tävlingen ännu större och 
genomfördes under två dagar. Det var väldigt många medlemmar med både som 
spelare och som medarrangörer.  
Under våren hade vi en klubbresa till Danmark med övernattning och på hösten åkte 
vi till en tävling i Helsingborg med alla ungdomar. Det är mycket uppskattat när vi 
samlar ihop oss och åker tillsammans.  
Under våren spelade vi seriespel i division 4 och under hösten blev vi uppflyttade till 
division 3 då det hade blivit en plats ledig och vi blev tillfrågade om att ta den 
platsen. Klubben presterar bra i division 3, då vi för närvarande ligger mitt i serien, 
detta trots att det i princip bara är ungdomar som spelar i serielaget.  
  
KM & Säsongsavslutning 
En av klubbens viktigaste satsningar är klubbmästerskapet som spelas först som 
generationsdubbel och sedan som singelspel gemensamt för herrar och damer i år i 
tre olika klasser. Ted Wang vann klassen U11/U13 och Yunshan Luo U15/U17. I 
vuxenklass och generationsdubbel fick vi samma segrare som de senaste åren, 
Mikael Dahlberg i singel och Mikael och Felix Dahlberg i generationsdubbel.  

Information och kommunikation  
Under året har vi arbetat mycket med delaktighet och öppenhet. En strategisk 
satsning som vi gjort är på vår hemsida och på vår facebooksida och vi har en 
person (Bibbi Löfkvist) som ansvarig för detta. Vi uppdaterar hemsidan med ny 
information ofta och alla nyheter som kommuniceras via vår facebooksida hamnar 
också på vår hemsida. På vår facebooksida har vi idag 126 medlemmar.  

      
Bjärreds Badmintonklubb        


