Verksamhetsberättelse
2013-2014

Verksamhetsåret 2013-2014
Vårvindens styrelse har haft följande sammansättning:
Styrelsens ledamöter
Peter Kornesjö
Denny Andreasson
Hampus Hjortberg
Sofia Ottermark
Jonas Andersson
Cecilia Olsson
Robert Jensen
Krister Stoltz
Frida Longnell

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot (Från 2014-01-01)
Ledamot (Från 2014-01-01)
Ledamot (Från 2014-01-01)

Träningstider Alelyckans Sportcenter
Grupp

Dag

Tid

Ledare

Badmintonskolan

Måndagar
Söndagar

18.00-19.00
16.30-17.30

Robert Jensen/ Frida
Longnell

Fortsättningsgrupp 1

Måndagar
Onsdagar

17.30-18.30
17.30-19.00

Hampus Hjortberg/
Jonas Andersson

Fortsättningsgrupp 2

Måndagar
Onsdagar

18.30-20.00
17.30-19.00

Hampus Hjortberg/
Jonas Andersson

Seniorer

Måndagar
Tisdagar
Onsdagar
Torsdagar

17.30-19.30
18.30-20.00
17.30-19.30
18.30-20.00

Mats-Lennart Hansson

Motionärer

Tisdagar
Torsdagar

20.00-21.30
20.00-21.30

Denny Andreasson

Ordföranden har ordet
Styrelsen har haft månatliga beslutande styrelsemöten. Styrelsen bestod av Cecilia Olsson, Sofia
Ottermark, Frida Longnell, Robert Jensen, Krister Stoltz, Kassör Denny Andreasson, Sekreterare
Hampus Hjortberg, Jonas Andersson och ordförande Peter Kornesjö.
Styrelsearbetet har präglats av god stämning och ett glatt humör. Vi har som vanligt kämpat med vår
ekonomi och vi har återigen konstaterat att vi har för höga kostnader vad gäller banhyror. Detta i
kombination med för svaga sponsorintäkter. Våra viktiga tävlingar Västsvenska och Gothenburg
Open har återigen räddat oss. Det var med besvikelse som vi tappade Got Event som prissponsor. De
har lagt upp ett nytt sätt att arbeta och vi var inte med på deras prioriterade lista. Vi kommer att ta
nya tag vad gäller samarbetsformer med de lokala företagen.
Under året så har vi brottats med problemet att vi är för få som är med och hjälper till i föreningen.
Speciellt oroväckande är avsaknaden utav en valberedning. Detta är något som måste åtgärdas. Som
ett led i detta så hade vi en mycket lyckad medlemskväll på våren. Detta för att ”scanna” av intresset
hos föräldrar och aktiva att ta en ledarroll i föreningen. Utvärderingen utav detta pågår.
Rent sportsligt så har det varit en lyckad säsong med framskjuten placering för vårt A lag i division 1.
Det finns även många individuella framgångar som tidigare har uppmärksammats. Ingen nämnd
ingen glömd.

2014-08-15

Peter Kornesjö

A-laget säsongen 2013-2014
Säsongen 2013/14 kan summeras som en succé för Vårvindens A-lag. Vi slutade på en mycket
hedrande 2:a plats med endast två matchers skillnad till seriesegraren Örebro. Höjdpunkten för
säsongen var serieavslutningen där Örebro fick avgöra serien på hemmaplan med stor portion tur
och möjligen lite skicklighet.
Tyvärr började vår säsong något knackigt då vi i säsongens första seriesammandrag oväntat förlorade
mot nykomlingen Team Älvsborg för att sedan slå Trollhättan med knapp marginal. Starten var inte
den vi ville ha och kanske var det just den oväntade förlusten som fick oss att lyfta inför kommande
sammandrag!
Säsongen andra sammandrag inleddes med en helt annan hunger där vi körde över seriens slagpåse
Askim i första matchen för att kanske göra vår bästa insats för säsongen (enligt undertecknad) då vi
spelade 4-4 mot ett toppat Örebro med vår egen Lovisa Hansson frånvarande.
Efter de två inledande sammandragen höjde vi oss flera hack och fortsatte säsongen med idel vinster
med undantag i returmatchen med GBK där vi fick med oss 4-4. Därefter slog vi Örebro i
returmatchen under sammandraget i Alingsås. Efter vinsten mot Örebro inleddes vår frenetiska jakt
på att ”ta in” så många matcher det gick för att gå förbi Örebro. Det räckte nästan. Med lite hjälp från
Trollhättan kunde det varit vi som stod som seriesegrare då seriens sista match mellan Trollhättan
och Örebro blev en rejäl nagelbitare, där många av matcherna avgjordes i tre set.
Sammanfattningsvis kan vi inte vara mer än nöjda med säsongen från Vårvinden. Det var längesedan
ett A-lag för Vårvinden var i närheten av att nosa på en elitserieplats.
Får vi bara behålla spelare tror jag vi kommer vara med i serietoppen nästa säsong också!
Lagledare
Jonas Andersson

Årets spelare:
Damer
Lovisa Hansson
Frida Persson
Fredrika Lagerstedt

Herrar
David Kartberg
Linus Lilja
Hampus Hjortberg
Jonas Andersson
Alexander Landberg (Debutant)

B-laget säsongen 2013-2014
Spelare
Damer
Sofie Fjeldseth
Jennie Kornesjö
Sandra Kristensen
Sofia Ottermark
Frida Persson
Annie Sjöqvist

Herrar
Linus Olsson
Andreas Fors
Robert Jensen
Andreas Kartberg
Mats-Lennart Hansson
Alexander Landberg

Lagledare: Mats-Lennart Hansson

C-laget säsongen 2013-2014
Denna säsong debuterade Vårvindens C-lag i division tre. Säsongen innan vann man division fyra och
avancerade därmed i seriesystemet. Laget som spelat i division tre har varit i stort sett detsamma
som spelade i fyran säsongen innan. Första sammandraget spelades hemma i Alelyckan och då blev
det en vinst och en förlust. Vid seriens slut, efter tolv matcher, hade laget fyra vinster och åtta
förluster. Detta räckte till en femte plats i tabellen.
Serien har varit väldigt ojämn. Topptrion stod i en klass för sig. Hela elva poäng skilde ned till fjärde
lag. Vid två sammandrag har Vårvinden inte haft fullt lag. Vid några få tillfällen har laget varit
förstärkt med spelare från andra klubbar. Lagledare har Lasse Winnberg varit.
Deltagit under säsongen har dessa spelare gjort:
Morgan Anderson (6 matcher), Ewa Carlander (2), Roger Fogelstrand (12),
Peter Jonason (5), Sandra Kristensen (10), Per-Fredrik Lagerstedt (12),
Mikael Maegaard (8), Cecilia Olsson (12), Krister Stoltz (4), Ola Toft (4),
Lasse Winnberg (8)
Tabellen i sin helhet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Göteborg BK 3
22p
Varbergs BMK 2
19p
Grums BMK
19p
Oskarströms BMK
8p
Vårvindens BMK 3 8p
Åby BMK 2
7p
BMK Kungs
1p

Badmintonskola Alelyckan, säsongen 2013-1014
Det har varit mycket roligt att se entusiasmen i badmintonskolan den senaste tiden. Antalet adepter
har under hela säsongen varit stabilt i spannet 20-25 stycken. Det är roligt att se hur föräldrarna vill
hjälpa sina barn att utvecklas och att ungdomarna är intresserade av att träna mer och absorberar
alla tips de får.
Största fokuset på träningarna har varit att försöka efterlikna matchsituationer och att öka kraven på
adepterna, framför allt vad gäller deras fokus på träningen. Detta har gjorts för att ta fram viljan att
vinna hos spelarna. Vi har märkt att detta har gett resultat eftersom ungdomarna har ökat viljan att
lära vilket i sin tur leder till att träningarna blir både roligare och tiden utnyttjas mer effektivt.
Själva träningspassen har utformats så att de inte faller in i ett väl känt mönster. Därför har upplägget
på varje träning varit olika eftersom vi har roterat mellan olika lekar, övningar och diverse tävlingar.
I slutet av säsongen slussades flera adepter upp till fortsättningsgruppen vilket är mycket roligt och
ett kvitto på att träningen ger det önskade resultatet att lära ungdomar grunderna inom badminton
samt att utveckla deras spel.
En nyhet för våren var att badmintonskolan i Bergum avvecklades och det istället anordnades två
träningar per vecka i Alelyckan. Problemet som låg till grund för beslutet var främst att det tyvärr var
dålig uppslutning samt att behovet att anordna två träningstillfällen i Alelyckan var stort.

2014-08-22

Robert Jensen och Frida Longnell

Fortsättningsgrupp 1 och 2, säsongen 2013-1014
Under året som gått har jag och Jonas tillsammans haft hand om talangerna i fortsättningsgrupperna.
Det har varit mycket spännande att följa våra adepters framsteg under säsongen. Flera spelare har
växt fram och vi har även skickat upp några spelare till seniorgruppen vilket är resultatet på att
arbetet vi lägger ner lönar sig.
I Fortsättningsgrupp 1 har jag och Jonas tagit oss an de ungdomar som har vuxit sig ur
badmintonskolan och som är redo för nya utmaningar men som fortfarande har en bit kvar innan de
når Fortsättningsgrupp 2. Nu kan vi med gott samvete tillåta en större spridning i åldrar och
badmintonkunnande utan att det påverkar kvalitén på träningen. Det har också gjort att vi fått fler
aktiva sammantaget i de båda grupperna. Vill passa på att tacka Robert och Frida som gör att det
hela tiden kommer nya förmågor från badmintonskolan. Det känns kul att vi nu på allvar kan säga att
Vårvinden är en klubb för ungdomar.
På träningarna har mycket vi lärt ut mycket teknik under säsongen. Vi har kunnat titta på små
tekniska detaljer som vi gått in och korrigerat vilket innebär att spelarna nu blivit än mer skickliga. Vi
har även lagt ner mycket tid på fotarbete så att spelarna ska kunna röra sig obehindrat över planen.
För att summera säsongen kan man säga att med framstegen adepterna i grupperna gör bidrar till att
framtiden för klubben ser ljus ut.

2014-08-20
Hampus Hjortberg och Jonas Andersson

Stipendier och utmärkelser säsongen 2013-2014
Årets Vårvindare
Frida Longnell
Hilmer Olsson Stipendiet
Theo Bergendorf
Sandra Kristensen
Guldfjäderbollen
Sofie Kornesjö
Årets Procentare
Jonas Andersson
Lovisa Hansson

