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Asker Badmintonklubb – en klubb for topp og bredde 
 
Innledning 
Denne årsrapporten for 2016 dokumenterer resultatene av aktiviteter og tiltak som er 

gjennomført i løpet av året. Rapporten skal gi innsikt i styrets arbeid, mål og resultater.  Det 

redegjøres særskilt for klubbens økonomi.  

 

Styret i 2016 (valgt i mars 2016) 

Leder Rolf Frydenberg 

Kasserer Frank Heggen 

Styremedlemmer Claudio Aiello, Merete Hellner Nilsen, Frank O. Nygaard, Knut Erik 

Lycke og John Daae, samt spillerrepresentantene Helene Søgaard og 

Anne Klyve.  

 

Revisor  Jon Håvard Mork 

 

Styret har hatt 8 møter i perioden, samt fire møter med Bærum Badmintonklubb i forbindelse 

med felles arrangementer (Debutanten 2016 og Veteranmesterskapet 2017). 

 

 

Strategi og mål 2016 
 

Styret har fortsatt juniorsatsingen, og søkt å rekruttere og utvikle unge spillere på alla nivåer, 

både de som satser aktivt og øvrige. Dette skal inspirere alle unge utøvere til å få større 

interesse for idretten og klubben. Det er en ønskelig at flere unge deltar på trenerkurs og 

dommerkurs. 

 

Det har vært et sterkt ønske fra styret om å få til en økt integrering mellom juniorer og seniorer, 

og vi har oppfordret seniorene til å delta på de arrangementer og samlinger som arrangeres for 

juniorene, samtidig som de eldste juniorene er blitt invitert til seniortreninger. Seniorspillere 

har deltatt som tellere og veiledere på egne turneringer for ungdom. 

 

Badminton er en sport som er stor utenfor Norges grenser. Innenfor klubbens nedslagsfelt 

finnes det en rekke personer med badmintonerfaring fra sitt hjemland. Det er en målsetning å 
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rekruttere disse til klubben, noe vi har oppnådd i en viss grad i 2016 – det er nå langt flere 

spillere med ikke-norsk kulturell bakgrunn enn tidligere. 

 

I 2016 som i 2015 ble det arrangert badmintonskole en uke i sommerferien, med to av klubbens 

eldre juniorspillere som instruktører. Dette arrangementet blir videreført i 2017.  

 

Medlemsmassen har vært stabil i 2016, dog litt lavere enn året før. En hovedårsak til dette har 

vært en meget vanskelig trenersituasjon. Først fra januar 2017 er denne blitt tilfredsstillende, 

med to profesjonelle trenere. 

 

Klubben har fått flere treningstimer i Askerhallen enn tidligere, men pga. et «turngulv» som 

okkuperer 1/3 av gulvarealet er det kun mulig å rigge til fire baner. 

 

Vi har i 2016 arrangert Asker Ferske Fjes og «lavterskel» turneringen Debutanten, et 

samarbeidsprosjekt med Bærum BK siden 2012. Vi har også jobbet med planleggingen av 

Veteranmesterskapet for 2017 som arrangeres sammen med Bærum BK 10-12 mars 2017. 

 

Mål for Asker Badmintonklubb 
 
Sportslige mål 
Vi skal oppnå gode sportslige resultater ved de nasjonale turneringene hvor vi deltar.  

Vi skal også styrke det sportslige nivået blant våre utøvere ved å opprettholde et differensiert 

og kvalitetsmessig godt treningstilbud.  

 

Resultatmål:  

 Vi skal ha en høy deltakelse i lokale turneringer. 

 Vi skal ha minst 2 lag som kvalifiserer seg til å spille i 1. og 2. divisjon for seniorer og delta 

i lagserien for ungdom. 

 Vi skal ha med utøvere som får medaljer i UBM, NM Junior, NM U23 eller NM senior.  

 Vi skal ha utøvere som kvalifiserer seg til landslag. 

 

Aktivitetsmål  

Vi skal sikre at klubbtilhørigheten for våre medlemmer styrkes og at samholdet medlemmene i 

mellom ivaretas.  

 

Resultatmål:  

 Vi skal arrangere Ferske Fjes turnering 

 Vi skal arrangere Debutanten i samarbeid med Bærum BK 

 Vi skal søke å arrangere idrettsskole i 1 til 2 uker på sommeren 

 

Utviklingsmål  
Vi skal utvikle klubben ved å oppnå en økning av medlemstallet i 2016. For å kunne oppnå 

dette skal vi gjøre badminton mer kjent i lokalmiljøet og drive utstrakt PR-virksomhet gjennom 

bl.a. web, annonsering og facebook. 

 

Resultatmål:  

 Vi skal ha økt medlemstallet med minimum 5 % i perioden.  

 Vi skal utdanne minimum 1 trener til i perioden.  

 Vi skal ha balansert drift for perioden.  
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Sportslig satsing og resultater 
 
Norgesmesterskap 

I 2016 fikk Asker Badmintonklubb tre Norgesmestere: Anne Klyve, Helene Søgård og Carl 

Christian Mork. Mesterskapsmedaljer totalt sett var: 

 

 Carl Christian Mork: Gull i Mixed Double i Junior NM, sølv i Herre Double i Junior 

NM, bronse i Herre Double i NM, bronse i Herre Double i U23 NM. 

 Anne Klyve: Gull i Dame Double i NM, Sølv i Dame Single i U23 NM. 

 Helene Søgård: Gull i Dame Double i NM. 

 

I tillegg deltok Frank Heggen og Olav Sagård Roalkvam i NM. 

 

Lagserie 

På seniornivå har vi deltatt med lag i 2. divisjon i Oslofjorden krets. Dette laget vant denne 

serien. På barne-/ungdomssiden har vi hatt med ett lag i U13 klassen (sammen med Bygdø). 

Dette laget kom på 2. plass i sin serie. 

 
Turneringer 2016 (vår/ høst) 
 

40 spillere fra Asker badmintonklubb har deltatt i turneringer dette året, på alle nivåer. Til 

sammen har de hatt 197 deltagelser, dvs. ca 5 deltagelser pr. spiller. De åtte som har deltatt 

flest ganger er: 

 

 Marlen Nygård (U13): 26 

 Carl Christian Mork (U19/SEN): 21 

 Olav Sagård Roalkvam (U17/U19): 15 

 Johannes Daniel Selnes (U13): 13 

 Ane Lyche (U15/U17): 11 

 Kasper Johan Straume (U13/U15): 11 

 Thomas Selnes (U11): 11 

 Frank Heggen (SEN): 8 

 

Klubbmesterskap 

 

I desember ble det arrangert klubbmesterskap, med 26 deltagere. Spillerne var inndelt i tre 

klasser, basert på kombinasjon av alder og ranking (som A eller B spiller). Vinnerne var: 

 

Yngre junior:  Thomas Selnes 

Eldre junior:  Celina Nha-Mi-Thanh 

Senior:  Olav Sagård Roalkvam 

 

Arrangementer 

 

Den 14. februar arrangerte vi Asker Ferske Fjes (utsatt fra høsten grunnet U23 NM). Det var 

83 deltagere, hvorav 14 fra Asker Badmintonklubb. 
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Den 26. november arrangerte vi Debutanten for femte gang. Det var 133 deltagere, hvorav 21 

fra Asker Badmintonklubb. 

 
Trening 
 

Treneransvarlig: Frank Heggen 

 

Trenersituasjonen har vært ustabil i mye av 2016, men har kommet på plass utover høsten og vi 

har i dag to profesjonelle trenere, en som er landslagsspiller (Sturla Flåten Jørgensen) og en 

tidligere landslagstrener (Vladimir Vangelov). 

  

Elitespillerne har i hovedsak deltatt på treninger med landslaget, treninger via badmintonlinjen 

på videregående skole, forbundstreninger etc. 

 

Asker Badmintonklubb har i inneværende sesong fått totalt 12,5 timer halltid. Fremtidig 

tildeling av halltid er avhengig av hvor mange aktive spillere vi har. For å regnes som aktiv, må 

en spiller ha minst 3 deltagelser i turneringer i løpet av året. 

 
Økonomi 

  
Det vises til særskilt redegjørelse for økonomien i form av regnskapet som fremlegges sammen 

med denne årsberetningen. 

  

 

 

Asker, 27.2.2017 

Styret i Asker Badmintonklubb 

 

 

 

 

Rolf Frydenberg    John Daae    Merete Hellener Nilsen 

 

 

 

 

Claudio Aiello    Frank O. Nygård    Knut Erik Lycke 

 

 

 

 

     Frank Heggen   
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