ÅRSRAPPORT 2017

Asker Badmintonklubb – en klubb for topp og bredde
Innledning
Denne årsrapporten for 2017 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 2017 (valgt 28. februar 2017)
Leder
Rolf Frydenberg
Kasserer
Frank Heggen
Styremedlemmer
Frank O. Nygaard, Knut Erik Lycke, John Daae, Fang Liu og Ane
Lycke.
Revisor

Jon Håvard Mork

Styret har hatt 5 møter i perioden.

Strategi og mål 2017
Styret har fortsatt juniorsatsingen, og søkt å rekruttere og utvikle unge spillere på alle 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 ønskelig at flere – både seniorer og juniorer – deltar på
trenerkurs og dommerkurs.
Det har vært et 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
rekruttere disse til klubben, noe vi har oppnådd i en viss grad i 2017 – det er nå langt flere
spillere med ikke-norsk kulturell bakgrunn enn tidligere.
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I 2017 ble det som vanlig arrangert badmintonskole første uke i skolens sommerferie (uke 26),
med to av klubbens eldre juniorspillere som instruktører. Dette arrangementet blir videreført i
2018.
Medlemsmassen har vært stabil i 2017, med noen nye medlemmer (særlig juniorer) og noen få
som har sluttet. Trenersituasjonen er fortsatt vanskelig, men vi har for tiden tre innleide
profesjonelle trenere, en hver dag av tre av våre treningsdager.
Klubben har i dag alle sine 11 treningstimer i Askerhallen, samt mulighet til trening i
Nesøyhallen en helg hver måned. Askerhallen er i 2017 blitt ombygget og fått nytt gulv, og er i
dag delt i en turndel og en «flerbruksdel», hvor vi kan bruke den sistnevnte. Her er det kun
mulig å rigge til fire baner.

Mål for Asker Badmintonklubb (for 2017 og fremover)
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 i nasjonale turneringer (UBM, NM Junior, NM U23, NM
senior, Veteranmesterskapet) og oppnå medaljer i flere av dem.

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 minst en lokal turnering

Vi skal søke å arrangere badmintonskole i 1 til 2 uker om sommeren
Utviklingsmål
Vi skal utvikle klubben ved å oppnå en økning av medlemstallet hvert år. For å kunne oppnå
dette skal vi gjøre badminton mer kjent i lokalmiljøet og drive PR-virksomhet gjennom bl.a.
web, annonsering og Facebook.
Resultatmål:

Vi skal opprettholde medlemstallet.

Vi skal utdanne minimum 1 trener og en dommer til i perioden.

Vi skal ha balansert drift for perioden.
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Sportslig satsing og resultater
Norgesmesterskap
I 2017 fikk ikke Asker Badmintonklubb noen Norgesmestre. Våre fem mesterskapsmedaljer
fordeler seg slik:



Carl Christian Mork: Sølv i Herre Double i U23 NM, bronse i Mixed Double i U23
NM, bronse i Herre Double i Senior NM, bronse i Mixed Double i Senior NM.
Anne Klyve: Sølv i Dame Double i Senior NM.

I tillegg tok spillere fra Asker Badmintonklubb to sølvmedaljer og to bronsemedaljer i
Veteranmesterskapet.
Lagserie
På seniornivå har vi i sesongen 2017/18 deltatt med lag i både 1. og 2. divisjon i Oslofjorden
krets. 1. divisjonslaget ligger før sluttspillet på 2. plass i serien, mens 2. divisjonslaget ligger på
5. plass i sin serie. På ungdomssiden har vi sammen med Vestre Aker hatt med ett lag i U15,
som ligger på 2. plass i sin serie. I U13 har vi eget lag. Dette ligger på 7. plass før sluttspill.
I tillegg har vi deltatt i lagserie for helt nye spillere.

Turneringer 2017 (vår/høst)
53 spillere fra Asker badmintonklubb har deltatt i turneringer dette året (opp fra 40 i 2016), på
alle nivåer. Til sammen har de hatt 231 deltagelser (mot 197 i 2016), dvs. 4-5 deltagelser pr.
spiller. De sju som har deltatt flest ganger er:








Marlen Nygård (U13/U15/SEN): 32
Olav Sagård Roalkvam (U19/SEN): 20
Carl Christian Mork (SEN): 15
Ane Lyche (U17/SEN): 11
Frank O. Nygaard (SEN): 9
Henrik Melvin Rusthen (U11/U13): 9
Anne Klyve (SEN): 8

Klubbmesterskap
I mai ble det arrangert klubbmesterskap, med 25 deltagere. Spillerne var inndelt i tre klasser,
basert på kombinasjon av alder og ranking. Vinnerne var:
Yngre junior: Henrik Melvin Rusthen
Eldre junior: Marlen Nygård
Senior:
Vladimir Metodiev Vangelov
Arrangementer
10.-12. mars arrangerte vi Veteranmesterskapet sammen med Bærum Badmintonklubb. Det var
170 deltagere fra 40 klubber, hvorav 9 fra Asker Badmintonklubb.
Den 7. november arrangerte vi Asker Open i Nesøyhallen for første gang. Det var 126
deltagere fra 19 klubber, hvorav 39 fra Asker Badmintonklubb.
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Trening
Treneransvarlig: Frank Heggen
Trenersituasjonen har vært noe mer stabil i 2017 enn i 2016, men vi har ikke greid å få en fast
hovedtrener. Vi har i dag tre profesjonelle trenere, en hver dag mandag-onsdag. Torsdager er
det ofte en av våre egne spillere som fungerer som trener.
Elite-/landslagsspillerne har i hovedsak deltatt på treninger med landslaget og på
forbundstreninger etc.
Asker Badmintonklubb har i inneværende sesong totalt 11 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 kalenderåret før.

Økonomi
Det vises til særskilt redegjørelse for økonomien i form av regnskapet som fremlegges sammen
med denne årsberetningen.

Asker, 28.2.2018
Styret i Asker Badmintonklubb
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