
Askim Badminton Club 

Utgåva 2 – 2022  

Kolla alltid vår hemsida på https://www.askimbc.se/ eller följ oss på Facebook och Instagram. 

TRÄNARENS KOMMENTARER 

Som klubbchef blir jag extra glad att se att vårt medlemsantal hela tiden ökar. Vi är just nu 

ca.220 medlemmar som kommer till Askim-hallen och tränar badminton varje vecka. Vi skall 

jobba för att försöka behålla samtliga, samtidigt som vi vill bli ännu fler. Vi 

skall fylla hallen med allt från nybörjare till Elitspelare.  

Utöver den vanliga träningen har vi dessa aktiviteter på gång; KM v.22 och 

23, Dagläger 15-17 juni, Askim Camp 7-10 aug. samt ett klubbläger på 

annan ort (höst termin).  

Utöver egna läger kommer vi att få besök av danska klubben St Restrup 26

-29 maj samt vara värd för SBF’s landslagsläger för U15 19-23 juni.  

Som avslutning på detta inlägg vill jag passa på att ge våra U17- spelare Emma Nielsen och 

Victoria Greasley lite extra beröm, då de var i Sundsvall och spelade U17-SM. De tog sig vidare 

till kvartsfinal i samtliga kategorier (singel, dubbel och mixed). Emma fick dessutom, 

tillsammans med Casper Nordling från Örebro, kliva upp på prispallen och ta emot Askims 

första SM-medalj för säsongen. Det spelade nämligen till sig ett brons i mixed.  

Yvonne Klarson, Klubbchef 

Ljudet av fåglar på morgonen, klockor som ställs fram och antydan till värme i luften betyder att vi är inne i 

vårterminen. Månaderna kommer flyga förbi och innan vi vet ordet av så är sommaren här! 

Våra medlemmar har deltagit i diverse tävlingar med 

imponerande resultat. Vi har haft en ökning av barn som 

deltar i badmintonträning och fler och fler vuxna ansluter 

till våra träningsgrupper, både med och utan tränare. Vårt 

”nya” tränarteam har verkligen gjort sig hemmastadda och de 

skapar en otrolig atmosfär i klubben. Vi är glada att kunna 

meddela att vår huvudtränare och klubbchef, Yvonne, har 

skrivit på kontrakt på heltid. Hon kommer nu fortsätta att 

leda oss framöver. Vi är så glada för det! 

Vi kommer att arrangera SGP, Swedish Grand Prix,  14-15 maj. Det är väl värt att komma och heja på våra 

Askimspelare. Nivån på tävlingen kommer att vara extremt hög och därmed mycket sevärd. 

I den här upplagan kommer vår tränare David Häger, skriver lite om grupperna som han är ansvarig för. Vi 

kommer även presentera några medlemmar som är domare. Vi har tur som har dem! 

NY KLUBBKOLLEKTION  

Askim BC är glada att kunna presentera en ny samarbetspartner inför säsongen 22/23, då klubben firar 50 år. 

Vi har skrivit kontrakt med Victor/Forza, vilket betyder att vi kommer att sälja deras kollektion, rack, skor etc. i 

shopen. 

Bollarna vi kommer att använda är av märket Victor, som även Svenska Badmintonförbundet använder på sina 

stora tävlingar (SM, SGP, SJT). 

En NY KLUBBKOLLEKTION från Forza kommer att presenteras inom kort. Beställning kan göras v.21.  

https://www.askimbc.se/
https://www.facebook.com/askimbc
https://www.instagram.com/askimbc/


Hejsan alla medlemmar  

Jag började som tränare i Askim BC september 2021. Jag har i stora delar av mitt liv varit 

involverad inom badmintonen både som ledare och spelare. Jag är i hallen som tränare 

måndag, onsdag, torsdag samt vissa söndagar. Under veckorna som går tränar jag grupperna 

BoC T6 T5 T4 T3 samt seniorerna. Jag tycker det är väldigt kul och inspirerande att träna så 

pass många olika spelare både i ålder, nivå och ambition.  

De senaste månaderna har vi bjudit in flera skolor i området, för att komma till hallen och 
prova på badminton. Detta har varit uppskattat av både lärare och elever och ett enkelt sätt för 
klubben att marknadsföra sig. Jag har även ansvar för klubbens serielag där vi spelar i div1, 
div2 och div4. I klubben finns det många barn och vuxna som tävlar så ett mål till nästa säsong 
är att göra minst en klubbresa till lämplig tävling. 

David Häger 

 

 

 

 

 

Jag blev nyfiken på att lära mig mer om regler kring badminton efter att ha varit förälder/åskådare vid ett flertal 
tävlingar. Det anordnades en klubbdomar utbildning i Påvelund som jag anmälde mig till. Som klubbdomare får 
man lära sig grunderna i att döma badminton och får döma till exempel DM. Det är så klart lite nervöst, framför 
allt i början, men också väldigt roligt. Det är en fantastisk gemenskap man kommer in i, och 
träffar domare och referees från hela landet. Efter ett tag gick jag sedan fortsättningskurs 
till Distriktsdomare. Distriktsdomare är den andra nivån av tre möjliga i Sverige. Den sista 
är Förbundsdomare, efter det kan man gå vidare internationellt om man vill. Under den 
utbildningen blev jag erbjuden att läsa till Referee. Detta är inget man själv väljer, utan blir 
utvald av utbildare som tex. Roger Johansson eller Pekka Lehto. Klubbdomare blir man 
under en helg, medans Referee läser man till under sex månader minst. Nu efter några år 
har jag dömt i tävlingar som: Senior SM, Veteran SM, U15 SM, Badmintonligan. Jag har 
dessutom varit Referee för V Frölunda under i stort sett samtliga Badmintonliga matcher på 
hemmaplan under 2021/2022, samt varit med på både JSM och vid flera Div 1 
sammandrag. 

Visst tar det lite tid från familj att åka och döma, men det är som jag nämnt tidigare en fantastisk ”familj” man 
kommer till när man träffar övriga domare. Man utbyter massor med erfarenheter och har mycket kul ihop. Jag 
kan varmt rekommendera att om man är det minsta sugen på att testa – gör det! 

Magnus Karlsson 

Jag har varit klubb domare omkring 1980, distrikt domare omkring 1983 och förbund domare sedan 1985.Viktiga 
uppgifter av domarens uppdrag är rättvis bedömning av matchen, uppgradering av matchens kvalitet och skapar 

spelarens respekt och förtroende. 

ABC har skapat så många badminton domare under tiden,  tyvärr mera än 90% av domare 
försvinner efter egna barn slutar att spela badminton,  jag är en avundantag att jag försatt 
som domare även vår son Taro vuxit upp från ABC. 

Det var relativt lätt att skriva domarens spel protokoll innan det började varje boll räknas 
poäng. Sedan varje boll räknas, det skapade svårighet att skriva protokoll speciellt dubbel 
match, då många domare försvann. 

Domare har utomordentlig trevlig chans att se fina matcher även du själv kan inte spela som 
spelarens nivå. Fantastisk upplevelse. 

Försök lämna domare uppdrag till unga medlemmar i klubben så mycket som möjligt.  Min tid som domare är 
snart slut,  men om behovet finns hjälper gärna att ställa upp så klart !!      

Yasuyuki Mukae   

TRÄNARENS KOMMENTARER 

DOMARENS KOMMENTARER 

“Victory is in the quality of competition and 

not the final score.” (Mike Marshall) 



Min domarkarriär började för dryga 5 år sedan i Askim. Det var en klubbdomarkurs och jag satte upp mig på den 
listan. Jag fick mersmak på att döma våra egna tävlingar och gick sedan en 
distriktdomarutbildning. Det blev fler tävlingar samt att jag började döma i badmintonligan. Jag 
kände mig inte riktig säker på denna nivån utan valde att i egen regi gå 
förbundsdomarutbildningen. Den senaste säsongen har jag haft förmånen att döma vårt A-lag. 
Vilka underbara och duktiga spelare vi har. När man är förbundsdomare så får man också 
matcher från förbundet. Jag fick Trollhättan och detta lag gick till semifinal i badmintonligan. 
Väldigt roligt och trevliga event. 

Sist men inte minst så hoppas jag att så många Askimspelare tar med sig sin mamma och/eller 
sin pappa. Kommer och stöttar vårat A-lag för de behöver all hjälp den 23/4 i sportarenan 
Åkered. Nu ska serien avgöras och det är jämt. Vi hejar och klappar för att stötta vårat lag men är det bra spel från 
motståndarna så klappar vi då också. Jag kan lova er en spännande och bra badminton 

Peter Engström 

8-10 april gick Svenska Cupen av stapeln. Detta är en regionlagstävling som arrangeras i Fyrisfjädern varje år. Det 
är spelare från åldersklasserna födda 2005-2011 som deltar efter ranking inom respektive region. För att 
representera Team Göteborg så hade Askim Victoria Greasley, Emma Nielsen, Julia Lindgren, Filippa Mellgren, 
Jakob Hesselink och Linnéa Stomberg. Coacher från oss var Elin Svensson och David Häger Alla gjorde fina 
insatser och bidrog till att Team Göteborg fick silvermedalj. 

Det började dock inte så bra med 5 timmars stillasittande i bilkö strax efter Hova där en långtradare hade vikt sig 
över vägen i snöfallet. Arrangörerna planerade om en del och spelarna kunde genomföra sina matcher försenat. Vi 
lyckades med konststycket att bli intervjuade av radio P4 Skaraborg under vår väntan i bussen dessutom. 

Det är en väldigt fin stämning på Svenska cupen och hejaklacken från Team Göteborg var helt klart den mest 
entusiastiska! Det gjorde ju inte heller ont att titta på SBL finalen på lördagen. Det är verkligen roligt att se det fina 
samarbetet mellan alla ungdomar och klubbar i Göteborg. Jag måste även nämna att den gamla Askimsspelaren 
Emelie Carlsen ledde hela Team Göteborg på ett fantastiskt sätt! Vi hoppas minst lika många spelare kan komma 
med från Askim nästa år. 

Sverker Stomberg 

Vicky 
3:a DS 2005 
2:a DD 2005 
3:a MD 2005 

Emma 
3:a DS 2005 
2:a DD 2005 

 

Jakob Filippa Julia 
2:a DD 2007 

Linnéa 
 

SVENSKA CUPEN 

VÄLKOMMEN TILL VÅRA NYA PARTNERS! 

Även Cateringföretaget AG Catering har valt att gå 
in som GULDPARTNER till Askims 
Badmintonklubb. AG Catering kommer att leverera 
mat till våra kommande tävlingar, läger och andra 
event. ”Mina barn spelar i klubben och det känns 
roligt att kunna bidra med något” Säger Filip 
Farizandi på AG Catering. 

Teknikkonsultföretaget Expleo Technology Nordics har 
beslutat sig att gå in som GULDPARTNER till Askims 
Badminton Club.  Expleo har genom åren haft ett antal ”after 
work” badminton events som arrangerats i hallen och det har 
varit mycket uppskattat bland de anställda. ”Detta har skapat en 
länk mellan klubben och företaget och det känns kul att bidra till 
en sport som är så populär bland de anställda. Vår förhoppning 
är att vårt bidrag kan ge klubben goda förutsättningar för att 
utvecklas och att våra badmintonintresserade anställda med 
familjer kan slussas in i klubben på att naturligt sätt”,  säger 
Fredrik Blomberg, VD Expleo.   

Expleo är ett världsomspännande produktutvecklingsföretag 
som är aktiva inom fordons-, flyg-, finans och bank, 
transportindustrin. 



Tack till Våra Partners! 

Maj:  14 - 15,  Swedish Grand Prix  

Juni:  1 - 2, 7 - 9, KM (se information nedan) 

  15-17,  Klubbläger (Dagläger 9-15) 

Juli:  Sommarlov 

August: 7 - 10, Askim Forza Camp (Läger med övernattning) 

  Höst termin börjar  

  v.34 (måndag 22 aug) för Sen, T1-T7, Motion 

  v.35 för Funminton och BOC 

  26,  50 års fest 

  Klubbläger på annan ört Sen, T1-4 (höst termin) 

PARMESANOST 

Under våren kommer vi att dra igång ett projekt för att samla in pengar till klubben, 
vilket går ut på försäljning parmesanost av högsta kvalitet. Vi kommer att starta efter 
påsk och det kommer mer information i samband med uppstart. Detta är ett relativt 
enkelt sätt att få in välbehövda pengar till klubbkassan. 

Askim Badminton Club 

Gärdesvägen 5, Hovas 

info@askimbc.se 

www.askimbc.se 

 

GRUPPSPEL 
Tisdag 7/6 Elit (singel, mixed) 
Onsdag 8/6 Elit (dubbel, mixed) 

GRUPPSPEL 
Onsdag 1/6 U9, U11, U13 (endast singel) 
Torsdag 2/6 U15, U17, Motion (endast 
singel)  

FINALSPEL ALLA KLASSER  
Torsdag 9/6 OBS! Alla klasser! 
16.30-18.30 Finalspel (U9,11,13,15,17, 
Motion,Elit) 
19.00 Avslutning (Mat+Prisutdelning) 

KLUBBMÄSTERSKAP 

KOMMANDE DATUM/INFORMATION 


