VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2009 - 2010

Verksamhetsåret 2009-2010
Vårvindens styrelse har haft följande sammansättning:
Styrelsens ledamöter
Jan Longnell
Denny Andreasson
Hampus Hjortberg
Sofia Larsson
Anders Larsson
Morgan Andersson
Vakant
Kjell Ring
Lars Winnberg
Anders Zeilon

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Utanför Styrelsen har följande medlemmar ansvarat för:
Mats-Lennart Hansson
Per-Fredrik Lagerstedt
Christer Lilja
Rune Berndtsson
Roger Fogelstrand

Träningsansvarig
Tävlingsansvarig
Klubbaktiviteter
Marknadsaktiviteter
Hemsidan

Styrelsen har under säsongen 2009-2010 haft 11 protokollförda möten.
Träningstider Alelyckans Sportcenter
Badmintonskolan.

Söndagar

16.30 - 18.00

Ledare

Fortsättningsgruppen

Söndagar

18.00- 19.30

Varierande

Tävlingsgruppen
Tävlingsgruppen

Måndagar 18.30 – 19.30
Onsdagar 18.30 – 19.30

Mats-Lennart Hansson
Hampus Hjortberg

Elit gruppen
Elit gruppen
Elit gruppen

Tisdagar 18.30-20.00
Onsdagar 16.30-18.30
Torsdagar 18.30-20.00

Mats Lennart Hansson
Mats Lennart Hansson
Mats Lennart Hansson

Motionärer.

Tisdagar 20.00-21.30
Torsdagar 20.00-21.30

Denny Andreasson
Denny Andreasson

Söndagar 17.00- 18.30
Söndagar 18.30- 20.00
Tisdagar 17.00- 19.00

Peffe Lagerstedt
Lill Sandberg
Patrik Andreasson

Bergums sporthall
Flickor och Pojkar
Flickor och Pojkar
Flickor och pojkar
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Emil Timlin

Ordföranden har ordet
Nu har det blivit dags att sammanfatta mitt första år som ordförande för
Vårvindens BMK. Detta år har för egen del till stor del gått enligt devisen ’se och
lära’, eftersom jag själv inte har någon bakgrund inom badmintonsporten. Som
tur är finns det ju andra personer i föreningen med just denna kompetens och
tillsammans tror jag mig våga säga att vi åstadkommit en hel del.
De tävlingar som vi arrangerar, Västsvenska Ungdomsmästerskapen och
Gothenburg Open, utgör ju såväl internt som externt en otroligt viktig bit av vår
verksamhet. Båda dessa genomfördes under verksamhetsåret på ett mycket bra
sätt och jag vill passa på att tacka såväl tävlingsstaben som de frivilliga som
ställde upp för deras insatser. Gothenburg Open fortsätter ju att vara inte bara
en stor tävling, utan även en tävling som många föreningar, såväl i Sverige som
i andra länder, prioriterar i sina säsongsupplägg.
Våra träningsgrupper på olika nivåer, med badmintonskola i såväl Alelyckan som
Olofstorp som grund, har lockat till sig nya spelare och vi kan fortsatt se att de
som börjar träna hos oss gärna fortsätter. Vi behöver dock fortsätta att jobba
med grundrekryteringen, så att vi hela tiden kan fylla på våra
badmintonskolgrupper och på så sätt trygga föreningens spelarförsörjning.
På tränarfronten har Mats-Lennart Hansson varit övergripande ansvarig för
verksamheten och han har, tillsammans med alla övriga tränare, möjliggjort en
träning med hög kvalitet på alla nivåer. Föreningen måste nu också ta vara på
alla dessa goda tränarförebilder, så att vi kan stå rustade att ta emot kommande
grupper av nya spelare.
Här kommer några andra händelser under året som tål att nämnas.
•
•

•

Det numera återkommande uppstartslägret på Donsö. Gott om spelare och en
perfekt start på säsongen.
Den gemensamma tävlingsresan till Vårblixten, i regi av Kinnekulle
badminton. Vissa spelade sin första tävling och fick coachning av riktiga
”veteraner”.
Vårfesten, som numera utgör avslutningen på säsongen och där vi även får
möjlighet att dela ut aktuella priser och utmärkelser.

Vad gäller seriespelet för seniorer så hade såväl vårt första- som andralag en tuff
säsong, med platser i de nedre regionerna av respektive serie. Dock lyckades vi
undvika nedflyttningar, vilket innebär att vårt förstalag kan fortsätta i division 1
och förhoppningsvis göra bra ifrån sig där under den kommande säsongen.
Inför det kommande verksamhetsåret har vi ett antal utmaningar som vi måste
ta tag i, men också många positiva saker att ta med oss från det år som gått.
Min förhoppning är att se på sikt se fler spelare på alla nivåer och en fortsatt god
sammanhållning inom föreningen.
Jan Longnell
Ordförande, Vårvindens BMK
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A-LAGET, Div.1 Södra, SÄSONGEN 2009-2010
Säsongen för A-laget blev lite jobbig då truppen var lite tunn och detta gjorde att
vi var väldigt beroende av att alla var friska och hela. Men tyvärr det kom både
skador och sjukdomar under säsongen. Trots detta så hade vi ett härligt
kämpaglöd i matcherna och vi gav oss aldrig förrän sista bollen var slagen i varje
match.
Div 1 södra var väldigt jämn, som den brukar vara, och av våra matcher slutade
8 matcher 5-3, 4-4, 3-5 så ni förstår hur jämt det var. Lite oflyt och att vi inte
var tillräckligt starka gjorde att vi slutligen hamnade på 7:e plats, alltså
nedflyttning.
Lite längre fram på våren kom dock det glädjande beskedet att vi trots detta fick
stanna kvar i ettan.
Nu tar vi nya tag mot seriens topp och nästa år och då kan jag lova en bättre
placering än årets.
Stefan Andersson
Joakim Kärnbratt
Hampus Hjortberg
Joel Ericsson
Erik Lindén
Mats-Lennart Hansson
Martin Hansson
Matcher:
Vårvinden
Vårvinden
Vårvinden
Vårvinden
Vårvinden
Vårvinden
Vårvinden
Vårvinden
Vårvinden
Vårvinden
Vårvinden
Vårvinden
Vårvinden
Vårvinden

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Lovisa Hansson
Fredrika Lagerstedt
Sofia Larsson

Wätterstad
Aura 2
Malmö 2
Lugi
Askim
Varberg
Borås
Lugi
Malmö 2
Askim
Borås
Aura 2
Varberg
Wätterstad

4-4
3-5
1-7
3-5
2-6
4-4
5-3
2-6
6-2
3-5
3-5
6-2
3-5
3-5

Div 1 Södra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Askim
Malmö 2
Wätterstad
Aura 2
Lugi
Varberg
Vårvinden
Borås

14
13
11
13
13
14
14
14

13
7
6
6
5
3
2
3

1
2
2
1
3
5
2
0

0
4
3
6
5
6
10
11

85 - 27 58
61 - 43 18
48 - 40 8
54 - 50 4
48 – 56 -8
47 - 65 -18
44 - 68 -24
37 – 75 -38

27
16
14
13
13
11
6
6

Mats-Lennart Hansson
Tränare – Vårvindens BMK
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B-LAGET, Div.3 Västra Götaland, SÄSONGEN 2009-2010
Representanter under säsongen:
Fredrika Lagerstedt
Sofia Larsson
Malin Bengtsson
Karolina Nordsjö
Christian Svensson

Sebastian Torres
Emil Timlin
Thomas Svensson
Andreas Kartberg
Alexander Hansson

B-laget startade säsongens första sammandrag väl, där togs dessvärre
säsongens enda vinst, 5-3 mot Ullevi BMK 2. En oavgjord match mot BMK
Kungs var det andra resultatet av den första omgångens matcher.
Sammandrag nummer två innebar ännu en pinne för laget och därefter
skulle det tyvärr dröja till sista omgången innan vi lyckades få poäng igen,
då genom en oavgjord match återigen mot BMK Kungs. Det är en mycket
tung säsong för Vårvindens andralag som sammanfattas i tabellen nedan.
Men pga. brist på lag i divisionerna ovanför så fick Vårvindens 2:a lag
stanna kvar i division 3.
De spelare som representerats i B-laget har varit många över säsongen
(och dessvärre har jag faktiskt själv inte varit med varje gång och hoppas
alla har kommit med i listan ovan) vi har drabbats av manfall i och med
att vissa har plockats mellan lagen, men även genom att några spelare
deltagit i endast några av matcherna. Därför är det ovanligt många
spelare som representerat laget under 2009/2010.
text av: Sofia Larsson
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C-Laget, Div.4 Göteborg, Säsongen 2009-2010
Vårvindens C-lag hade i år en serieseger att försvara eftersom laget vann
division 4 säsongen 2008-2009. Inför starten av årets serie hade C-laget
en svit på hela tretton raka matcher utan förlust. Den sviten sprack redan
i premiäromgången i och med storförlusten med 1 – 7 mot Västra
Frölunda.
Västra Frölunda vann serien klart, de vann samtliga tio matcher de
spelade. Vårvinden, lett av nye lagledaren Lasse Winnberg, fick i år nöja
sig med en tredje plats i serien efter fem segrar och fem förluster. Det
blev dubbla förluster mot topplagen Frölunda och GBK. Två klara förluster
mot Frölunda och två knappa förluster mot GBK. I sista sammandraget
förlorade laget mot Göteborgs Racketlon, men då saknade man damer i
laget.
I första sammandraget vanns matchen mot GSIF på walkover. I övriga nio
matcher deltog dessa spelare:
Morgan Andersson (9 matcher)
Roger Fogelstrand (9)
Lasse Winnberg (8)
Erika Gustavsson (7)
Sandra Gustavsson (6)
Peffe Lagerstedt (6)
Peter Jonasson (5)
Jonas Lindvall (2)
Martin Skoglund (1)

Sluttabell:
1. V Frölunda BMK 2
2. Göteborgs BK 3
3. Vårvindens BMK 3
4. Göteborgs SIF
5. Göteborgs Racketlon
6. Partille Badminton

20p
16p
10p
8p
4p
2p

/Lars Winnberg
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LOKALA SERIEN U13, SÄSONGEN 2009-2010
Vårvindens U13-lag spelade i lokala serien under säsongen och tog en
tredjeplats, efter att setskillnad fick användas mot Åby, som på så sätt
lyckades ta silvret.
I laget spelade under säsongen:
Sofia Olsson
Linus Olsson
Linus Lilja
Markus Lindholm
Fredrik Longnell
Samuel Johansson
Lisa Johansson

Plac

Spelade

Vunna

1

Lag
Askim

6

6

0

0

36 -

6

30

74 -

13

61

12

2

Åby

6

3

0

3

19 - 23

-4

45 -

50

-5

6

3

Vårvinden

6

3

0

3

19 - 23

-4

40 -

50

-10

6

4

Kungälv

6

0

0

6

10 - 32

-22

23 -

69

-46

0
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Oavgjorda Förlorade

Matchskillnad

Setskillnad

Poäng

BADMINTONSKOLAN - ALELYCKAN, SÄSONGEN 2009-2010
Denna säsong har som tidigare säsonger inneburit många nya unga
badmintonspelare, vilket är jättekul! Men även många som tränat hos oss
innan har fortsatt, och nu börjar man se resultat!
Vårt upplägg på träningar ser ungefär likadant ut som tidigare med
mycket spel och mycket lek samt en hel del teknikövningar med stor
fokus på att få in tekniken i grundslagen från första början. Man märker
att barnen uppskattar alla delar.
Nu när jag och Filip är inne på vår tredje säsong kan vi konstatera att vi
har haft flera spelare som har tagit steget vidare till nästa grupp och som
tränar vidare men vi har även för tillfället ett par, tre stycken som snart är
redo för att gå upp i nästa grupp.
Vi ska nu dem närmaste träningarna på att få in så många
medlemsavgifter som möjligt. Vi har haft stora problem med föräldrar som
inte hittar avgifterna på hemsidan. Något som vi borde ha är
medlemslappar där förutom postgironumret även vårvindens hemsida
(varvinden.com) och träningsavgifter skulle finnas med. Detta skulle
underlätta mycket och inbetalningarna skulle antagligen flyta på mycket
bättre. Något annat som vi gärna ser lite uppfräschning inom är
materialdelen. Vi skulle på behöva riktiga hopprep av plast, dem vi har nu
är rent ut sagt värdelösa. Röda bollar, sådana som man har i gympan (av
lättare typ) skulle också uppskattas då vi kör mycket killerball och
liknande. Nu använder vi gula softtennis bollar som stannar efter en
meter.
Mvh Emil och Filip
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BADMINTONSKOLAN - BERGUM, SÄSONGEN 08-09
Vårvindens badmintonskola i Bergums Sporthall har varit en satellit
verksamhet till Vårvindens träning i Alelyckans Sportcenter. Primärt med
verksamheten i Olofstorp har varit att ge ungdomar i Olofstorp möjlighet
att lära sig att spela och träna Badminton.
Vi har lockat cirka 25 ungdomar under säsongen. Dessa har spelat i två
grupper. En nybörjargrupp samt en fortsättningsgrupp. I båda grupperna
har vi blandat flickor och pojkar.
Flera spelare i fortsättningsgruppen har varit ute och tävlat under
säsongen vilket varit glädjande att se.
Träningsmomenten har bestått i servträning, nätspel, dropp, clear,
fotarbet och matchspel. Givetvis har det vid varje tillfälle funnits utrymme
för lek andra gemsamma övningar.
Jag vill passa på att tacka alla ledare och föräldrar som hjälpt till på
träningarna under säsongen.
Peffe Lagerstedt
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ONSDAGSGRUPPEN - ALELYCKAN, SÄSONGEN 2009-2010
Detta är tredje gången som jag skriver en sammanfattning över året som
har varit. Jag har varit tränare för onsdagsgruppen sedan våren 2008. Det
har varit tre roliga och inspirerande år. Man har lärt känna sina adepter.
Både deras personlighet och deras spelstil.
Jag är glad över att vi detta året har lyckats få en struktur på allt det där
runtomkring träningen, som inte har med själva träningen på planen att
göra. Saker som vi föregående år har varit lite sämre på. Vi har knutit ett
starkare band med föräldrarna, vi har åkt på läger, vi har tävlat
tillsammans men framförallt har vi fått en bättre organisation på träningen
med mer och bättre träning.
Jag är riktigt glad över att vi numera är två om uppgiften. Detta betyder
mer, för kvalitén på träningen, än vad man kan ana. Hjälpen jag får från
Christer Lilja (och Mats-Lennart) betyder att man får mer tid till varje
spelare. Det gör att jag har mer tid och större möjlighet att ägna mig åt
de små tekniska detaljerna, hos de unga Vårvindarna, på ett sätt som inte
var möjligt innan.
Framförallt är jag glad över att ambitionen på träningen har höjts en nivå,
i och med införandet av Träningsgrupp 1 och 2. Det gör uppgiften roligare
och mer utmanande för mig och det motiverar mig att jobba vidare. Jag
hoppas att vi tillsammans med föräldrarna, spelarna och styrelsen kan
skapa goda förutsättningar för att göra onsdagsträningen ännu bättre.
MVH/ Hampus
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UTMÄRKELSER OCH STIPENDIER, SÄSONGEN 2009-2010
Årets Vårvindare
Mats Hjortberg
Hilmer Olsson Stipendiet,
Robert Jensen
Sofia Olsson
Guldfjäderbollen,
Linus Lilja
Årets procentare
Stefan Andersson
Lovisa Hansson
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Revisionsberättelse för Vårvindens Badmintonklubb BMK
räkenskapsåret 2009-07-01—2010-06-30
Jag har granskat årsbokslutet/årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens
verksamhet i Vårvindens Badmintonklubb BMK för räkenskapsåret
2009-07-01—2010-06-30.
Det är styrelsen som har ansvaret för handlingarna och verksamheten. Mitt
ansvar är att uttala mig om årsbokslutet/årsredovisningen och verksamheten på
grundval av min revision.
Redovisningen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär
att jag har planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig
om att årsbokslutet/årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel.
Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att
kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid mot föreningens
stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden
nedan.
Årsbokslutet/årsredovisningen har upprättats i enlighet med
bokföringslagen/årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av
föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Styrelsens ledamöter har enligt min uppfattning inte handlat i strid med
föreningens stadgar. Jag tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Göteborg 2010-10-10
Reimond Jönsson
Revisor
Vårvindens Badmintonklubb BMK
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