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Velkommen til Leikvollhallen 6. mai! 
Asker Badmintonklubb disponerer hele Leikvollhallen 6. mai. Dette vil vi gjøre til en spesiell dag for 

badmintonidretten i Asker ved å invitere til to kombinerte arrangementer: Åpen dag og 

klubbmesterskap. Begge begynner kl. 10:00 og varer til kl. 17:00. Ved siden av at vi spiller badminton, 

er det også kiosk i hallen, med brus, kaffe, vafler og kaker. 

Åpen Dag for badminton 
De fleste kjenner badminton som en lek på stranden eller i haven, hvor man i stor grad slår ballen til 

hverandre heller enn å konkurrere. Men idretten badminton – verdens femte største idrett! – er noe 

helt annet: I likhet med tennis er det en idrett hvor to enkeltpersoner eller par på hver sin side av 

nettet prøver å vinne ved å spille slik at motstanderen ikke greier å returnere ballen (over nettet og 

innenfor linjene). Da badmintonballer er veldig lette, spilles badminton som idrett kun innendørs, i 

flerbrukshaller eller spesielle badmintonhaller. 

På åpen dag kan man lære litt om hvordan badminton er som idrett, ved å treffe badmintonspillere i 

alle aldre, se dem spille og selv prøve seg. Vi har flere baner som er satt av til oppvisning og prøving, 

og vi har racketer og baller tilgjengelig. Samtidig foregår klubbmesterskapet på de øvrige banene i 

hallen. Derfor er det alltid noen kamper man kan se på, og alltid muligheter for å prøve seg. Vi vil ha 

både trenere og andre tilgjengelig for å hjelpe barn, ungdom og voksne som vil prøve seg. 

Klubbmesterskap 
Samtidig med åpen dag, arrangerer Asker badmintonklubb et internt klubbmesterskap, hvor vi skal 

kåre de tre beste i hver av klassene «yngre junior», «eldre junior» og «senior». I en ordinær turnering 

er det flere klasser, men i klubbmesterskapet slår vi sammen på tvers av både kjønn og (til en viss 

grad) alder, slik at det blir en god mengde spillere i hver klasse. 

Klubbmesterskapet avvikles på samme måte som en ordinær turnering med puljer og finaler, og 

krever forhåndspåmelding (frist 4. mai, påmelding til leder@askerbadminton.no), som danner 

grunnlag for trekning og spilleplan. Første kamp kl. 10:00, og det spilles på (minst) fem baner 

samtidig. 

Hjelpere trenges! 
Vi trenger frivillige til å hjelpe til i kiosken og til rigging før og etter arrangementet. Vi trenger 

dessuten noen kakebakere og vaffelrøre produsenter. Meld deg som frivillig til kelycke@online.no 

snarest, og si hva du kunne tenke deg å bidra med. All hjelp mottas med stor takk! 

Spørsmål? 
Har du spørsmål om arrangementet kan du kontakte en av oss i styret: 

Rolf Frydenberg rolff@joymount.no 90127992 

Frank Heggen frankheggen@gmail.com 94855534 

Knut Erik Lycke kelycke@online.no 91102894 

Frank O. Nygaard frank_oddvar.nygard@getmail.no 99711222 

John Daae john.daae@gmail.com 99590070 

Fang Liu fangliu8@hotmail.com 97125050 
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