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Från årsmötet 2021 har styrelsen bestått av  
 

• Joakim Dworak  Ordförande 

• Magnus Lundegård 

• Karin Heimgård 

• Jakob Sannas  Kassör 

• Ludwig Sikström 

• Jakob Tinnerberg  

• Pontus Åstrand 
 
Bjärreds Badmintonklubb har under 2021 bedrivit badmintonverksamhet inom Lomma 
kommun med träning och spel i Pilängshallen (Blå hallen) och Slättängshallen i Lommas 
kommundel och i Rutsborgshallen i Bjärreds kommundel. 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 2021 var 67 
medlemmar där alla medlemmar varit aktiva i klubbens tränings- eller 
motionsverksamhet. Det är en minskning sedan 2020 (72).  
 
Klubben omsatte under 2021 ca 252.000 kronor. På grund av restriktioner har klubben 
väldigt få tävlingsmeriter att skryta med under året. Vi har heller inte kunnat delta i något 
seriespel på grund av avsaknad av spelare. Vi var därför tvungna att säga upp vår plats i 
division 2 Syd B och division 4 Syd A.  
 
Styrelsen 
Styrelsen har under året haft 9 protokollförda möten.  

 
Utbildningar  
Många utbildningar har blivit inställda under året, men vi har en medlem som gått en 
ledarutbildning. Vi har för tillfället en stabil tränarkår så efterfrågan på grundläggande 
tränarutbildningar är begränsad. Alla utbildningar som kommer klubben tillkänna 
annonseras via klubbens Facebooksida, så alla har möjlighet att anmäla intresse.  

 
Träningar 
Klubben har erbjudit träningsmöjligheter i tre ungdomsgrupper baserat efter spelarnivå 
och ambitionsnivå. Badmintonskolan har haft träningar två dagar i veckan med en och 
en halv timmes träning per tillfälle. Det ena passet har getts i Rutsborgshallen i Bjärred, 
vilket har varit framgångsrikt.  Fokusgruppen har tränat två dagar per vecka i 90 minuter. 
Tävlingsgruppen har haft möjligheter att träna 3 pass per vecka (2*90 minuter och 1*120 
minuter) både höst och vår. Det har även funnits tider för motionsspel och för familjespel. 
Badmintonskola och Fokusgrupp tränades av ungdomsledare (Anneli Anbelin, Joakim 
Dworak, Karin Heimgård, Yunshan Luo, Ludwig Sikström och Ardawan Zekori) medan 
tävlingsgruppen tränades av Jakob Tinnerberg.  
 
Pandemin har påverkat klubben mycket de senaste två åren. 2020 sjönk närvaroantalet 
kraftigt på träningarna men vi ser nu en start tillväxt i både Badmintonskolan och 
Fokusgruppen.  



 
Tävlingar 
Klubben har under året haft 4 manliga och 4 kvinnliga (varav två födda innan 2000) 
spelare som tävlat. Förra året var motsvarande siffror 18 män och 4 kvinnor.  
 
Bjärredsspelen kunde spelas även 2021. Totalt var det 254 spelare vilket är betydligt fler 
än förra året (2020 146 spelare). Tävlingen spelades i tre hallar (Rutsborg, Bjärehov och 
Borgeby).  
 
På grund av pandemin blev det i år inte heller någon klubbresa. 
  
Sponsor 
Vi har under året skaffat oss en sponsor, Axon Profil AB, som sponsrade med 
vattenflaskor till våra medlemmar.  
 
Klubbkläder 
Då klubbens kläder under tidigare säsonger hade utgått från sortimentet hos Victor, så 
bytte vi till nya klubbkläder. Även de nya kläderna kom från Victor. 
 
KM & Säsongsavslutning 
Inte heller klubbmästerskapet kunde spelas 2021. 

 
Information och kommunikation 
Vi fortsätter att arbeta mycket med delaktighet och öppenhet framförallt via vår hemsida 
och Facebook och hemsidan. 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 183 medlemmar.  
 
Bjärreds Badmintonklubb        


