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Styrelsen har under året haft 12 protokollförda möten.

Vår verksamhet har påverkats de senaste månaderna av rådande omständigheter med anledning av Covid-19.
Tävlingssäsongen fick ett tydligt slut redan i början av mars då alla tävlingar därefter ställdes in. Vår egen
tävling – Frölunda spelen – första helgen i mars, fick därför avsluta säsongen. 254 spelare genomförde 508
matcher på två dagar. En intensiv helg med spel från tidig morgon till sen kväll. Träningsverksamheten har
fortsatt säsongen ut, och vi har följt Folkhälsomyndigheternas rekommendationer.
SENIOR – LAG SPEL
Inför vår andra säsong i Svenska Badminton Ligan (SBL) var målsättningen att gå till slutspel, vi var bara ett
fåtal bollar från att nå detta mål. Under året varvar vi mycket bra lagmatcher som vinster mot Täby, Umeå,
knapp förlust mot fjolårsvinnarna Halmstad med mindre bra lagmatcher som hemma premiären mot Umeå
och matcherna mot Aura. Det finns mycket potential i laget och får hela laget till det i samma match är vi ett
slutspelslag. I grundserien slutar vi på åttonde plats men ytterst nära att komma på sjätteplats. I mellanserien
blir det ytterst spännande där det tillslut avgörs i ett golden set i sista matchen mot Täby. I grundserien är Frida
Lindström vår bästa poängplockare med vinst i 12 av 18 matcher följt av Sanne Ekberg och Gustav Björkler
(6 av 18), August Björkler vinner 2 av 3 spelade matcher även Mikael Westerbäck, Joel Hansson, Jakob
Ekman vinner matcher i ligan. I mellanserien är Gustav Björkler starkast (4 av 6) och Joel och Jakob gör sin
bästa match för säsongen. Till nästa år är målet givet, vi skall till slutspel!

Badmintonligan – vinst hemma mot Täby

Badmintonligan – Sanne och Frida spelar damdubbel i matchen mot Umeå.

Vårt lag i Div 1 gör en bra säsong och slutar på en fin tredjeplats. Hela tolv olika spelare har varit med under
året, bästa poängplockare har varit Felix Angtorp och August Björkler. Thyra Hultman, Ida Melkerhed, Pontus
Oresten, Karl Murgård, Sofia Reidy, Jakob Ekman, Johan Bademo, Wilma Hjalmarsson och Tilde Stoltz är
övriga som spelat.

Träning i Sportarenan
Div 3 laget vann återigen sin serie och kommer nästa år att spela div 2. Det blev lite snopet att seriens sista
två sammandrag blev inställda. Vi ledde med 3 poäng inför de sista två sammandragen men det är tveksamt
om någon skulle ha kunnat ta poäng av oss. Det hade dock varit roligare att vinna även dessa fyra matcher och
ha gått obesegrade ur serien. Vi hade ett väldigt starkt lag med en bra blandning av gammalt och ungt. Nyckeln
till att vinna serien är att man har bra damer som för många lag är en bristvara. Vi har gott om riktigt bra damer
(tjejer) och de levererar. Tolv matcher spelade och enbart en förlust vilket är mycket bra. Varje sammandrag
hade vi dessutom med en av våra manliga div 1 spelare vilket givetvis gjorde oss ännu starkare. Totalt spelade
vi 6 lagmatcher och med 48 enskilda matcher och vann 41.
Följande spelare var med: Patrik Björkler, Mattias Bergh, Malin Nordén, Linus Norberg, Vilma Dreifaldt,
Krister Stoltz, Estrid Björkler, Johan Bademo, Pontus Oresten, Ella Järup, Karl Murgård, Anton Lundén och
Maja Wävendahl.

Div 3 laget – Seriespel i Partille

Träning i Sportarenan
SENIOR – INDIVIDUELLT
Frölunda tar två medaljer vid Senior SM. Gustav Björkler (17 år) går till semifinal i både HS och MXD och
är ytterst nära i sina semifinaler att nå final. Bra insats och får med sig två bronsmedaljer. På Internationella
senior tävlingar är det främst Frida Lindström och Gustav Björkler som representerat Frölunda.
Vid årets slut har VF spelare följande noterbara placeringar på Sverigerankingen: DS Frida Lindström nr 4,
Ida Melkerhed nr 20, HS Gustav Björkler nr 18, August Björkler nr 29, HD Joel Hansson nr 14, Jakob Ekman
nr 20, August Björkler nr 27, MXD Gustav Björkler nr 13, Joel Hansson nr 25,
UNGDOM
Våra ungdomar är mycket framgångsrika i tävlingssammanhang, och vi har haft många framskjutna
placeringar den gångna säsongen.
Innan tävlingssäsongen avbröts, efter första helgen i mars, hann bara Ungdoms SM för U19 genomföras sista
helgen i februari. Vid Ungdoms SM för U19 tar Frölunda hela 6 medaljer och blir bästa klubb! Det börjar med
mixed där Joel Hansson tillsammans med Cecilia Wang, Fyrisfjädern, vann i raka set i finalen och tar guld.
Brons till Gustav Björkler tillsammans med Fiona Hallberg, Askim. I HS var Gustav Björkler mycket nära i
andra set i finalen, men det blir ett silver efter bra spel. I HD vinner favoriterna Joel Hansson och Jakob Ekman
guld. Sofia Reidy (15 år) överraskar och vinner guld i DD tillsammans med Cecilia Wang, Fyrisfjädern. Ida
Melkerhed tar brons i DD tillsammans med Julia Tuvesson, Täby. Ungdoms SM för U13, U15, U17 har ännu
inte genomförts och det är osäkert om de kommer att spelas alls för säsongen 2019-2020.

Bilder från prispallen SM U19, HS och HD.

Bilder från prispallen SM U19, MXD och DD.
Klubben har höga målsättningar och ambitioner med ungdomssidan, och det ser bättre ut än på många år.
Följande spelare var uttagna till landslagsläger under året. U19-Gustav Björkler, Joel Hansson, Jakob Ekman,
U17-Ida Melkerhed, Sofia Reidy U15-Estrid Björkler och U13-Jesper Nordén.

U19
I U19 är största framgången, förutom SM, vid Swedish International Junior, där Gustav Björkler når dubbla
finaler i stark internationell konkurrens, i HS och HD tillsammans med Tom Söderström. Vid Junior-VM i
Kazan, Ryssland deltog Joel Hansson i MXD och HD, Jacob Ekman i MXD och HD samt Gustav Björkler i
MXD och HS.

Junior-VM, Gustav Björkler, Joel Hansson, Patrik Björkler och Jakob Ekman.

På regional nivå har vi fina framgångar genom Linus Nordberg, tex en andra plats i HSA GotElit.
Vid årets slut har VF spelare följande Sverigeranking HS: Gustav Björkler nr 3, Joel Hansson nr 10, Linus
Norberg nr 25 HD: Joel Hansson nr 2, Jakob Ekman nr 3, Tom Söderström nr 8, Gustav Björkler nr 18, MXD:
Gustav Björkler nr 2, Joel Hansson nr 3, Jakob Ekman nr 8.

U17
Ida Melkerhed kom till Frölunda i samband med att hon började RIG vid Katrinelundsgymnasiet i höstas. Idas
främsta meriter, förutom SM U19, är deltagande i EM U17 i DD och MXD samt vinst i DS i GotElit. Sofia
Reidy, som dominerade fjolåret i U15 är nu förstaårs U17. Sofia har gjort flera fina tävlingar och överraskade
i DD i SM U19 med vinst.
Tilde Stoltz har två SJT DD kvartsfinaler både i GotElit tillsammans med Vilma Dreifaldt och i BSO. Där var
även Malin Nordén och Wilma Hjalmarsson i kvartsfinal. I Borlänge gick både Vilma D och Wilma H till
kvartsfinal i singel.
På Regional nivå har vi många framgångar; Vilma Dreifaldt, Malin Nordén, Wilma Hjalmarsson, Tilde Stoltz.
Malin, DSA andra plats i Frölundaspelen och Jonasträffen.
Tilde vinner både DSB och DDB i Sten Sturefjädern
Vilma D brons både i Sten Sture och Frölundaspelen i DS och vinner DM.

Vilma Dreifaldt

Wilma Hjalmarsson och Malin Nordén

Tilde Stoltz

Klubbresa för tjejerna, U15-U17 till Ikast i Danmark

Vid årets slut har VF spelare följande Sverigeranking DS: Ida Melkerhed nr 6, Sofia Reidy nr 11, Vilma
Dreifaldt nr 26 Malin Nordén nr 32, Wilma Hjalmarsson nr 37, DD: Ida Melkerhed nr 5, Sofia Reidy nr 17,
Malin Nordén nr 23, Wilma Hjalmarsson nr 25, Tilde Stoltz 36, MXD: Ida Melkerhed nr 7.

U15
I U15 på nationell nivå tar vi flera medaljer. Estrid tar brons i DD i både SJT i Uppsala och i Sundsvall.
Estrid Björkler deltar i U15-EM i Liévin, Frankrike i DD och MXD.

Estrid Björkler

Ella Järup

Maja Wävendahl och Tilde Stoltz

På regional nivå har vi också stora framgångar. Ella Järup gick till semifinal i SJT 2 i Uppsala, och hon har
gått vidare i samtliga DSB-slutspel, med en fin förstaplats i Frölundaspelen. I DDB har Ella kammat hem
många finalplatser, och en seger i Kärcher Cup. Maja Wävendahl har flera finalplatser och segrar i DS U15;
IKEA Cup, Kärcher Cup och i DSB; Kanonslaget. I DDB har det blivit vinst för Maja i Jonasträffen,
Kanonslaget och Kärcher Cup.
Vid årets slut har VF spelare följande Sverigeranking DS: Ella Järup nr11, Maja Wävendahl nr 15, DD: Estrid
Björkler nr 10, Ella Järup nr 11, MXD: Estrid Björkler nr 14.
U13
I U13 på nationell nivå tar vi flera medaljer. I SJT Uppsala tar Frölunda 3 medaljer. Jesper Nordén tar silver i
HD tillsammans med Filip Johansson Torp och brons i HS och Erik Adebahr tar brons i MXD tillsammans
med Greta Ribokas Askim. Jesper har även deltagit i U15 i flera tävlingar, med flera pallbesök. I HDU15 med
3 segrar och 3 andraplatser.

Jesper Nordén

Erik Adebahr

Erik A, Axel Järup och August Vallentin

I U13 har Frölunda haft många framgångar regionalt, vi har flera spelare som är förstaårs U13, födda 2008,
som har tävlat regelbundet under året med framgång. Frölunda har haft flera spelare på pallen i HS, HD och
MXD och även många tuffa inbördes möten mellan träningskompisarna. Erik A har flera första placeringar i
HS, tex Jonasträffen och Bjärredsspelen. Erik har också ofta nått pallplacering både i MXD och HD. Hugo
Öjerskog har flera finalplatser, såsom Frölundaspelen, Kinnekulleblixten. Hugo har även fått kliva upp på
pallen i samtliga HD-turneringar som han deltagit i. Axel Järup har också många fina placeringar, där det blev
en framstående andraplats i Kanonslaget i HS, och två segrar i HD i Trollhättan och i Halmstad.

Hugo Öjerskog och Axel Järup spelar HD tillsammans i Mölnlyckefjädern.
Vid årets slut har VF spelare följande Sverigeranking HS: Jesper Nordén nr 11, Erik Adebahr nr 19 HD: Jesper
Nordén nr 8, MXD: Erik Adebahr nr 17.
U11
Victor Gunnlert har tävlat flitigt och klivit upp överst på pallen i Trollhättan, Onsala, Halmstad, Älmhult och
Ulricehamn i HS. I HD blev det två fina segrar och en rad pallplaceringar. August Vallentin tog sin första
seger i Wättersmashen. I HD har August nått pallplacering i samtliga turneringar och slutade som segrare i
Mölnlyckefjädern och Kaparslaget. Liam Wävendahl har också synts frekvent på tävlingarna runt om i
Västsverige och har en fin pallplacering från den senaste tävlingen i Frölundaspelen. Axel Adebahr som är ett
år yngre har också tävlat flitigt i U11 och har besökt prispallen vid flera tillfällen.
Utöver dessa spelare har vi ytterligare 15-20 spelare som tävlat i U9-U15 - i Nivå 1,2,3 tävlingar i
Göteborgsregionen har vi haft stark Frölundarepresentation i många tävlingar. Några som under året tävlat
extra flitigt och etablerat sig på nivå 3 med flera fina matcher är Viktor Norberg U11, Oskar Kalander, Hugo
Niklasson och Olof Broqvist U15.

Olof Broqvist, Oskar Kalander, August Vallentin, Liam Wävendahl och Victor Gunnlert

Klubbmästerskap
Årets klubbmästerskapet, 2019, genomfördes i juni och klubbmästare blev:
HS U9 Liam Wävendahl, HS U11 Erik Adebahr, HS U13 Jesper Nordén, DDU15 Tilde Stoltz/Ella Järup,
HS Joel Hansson, HD Joel Hansson/Felix Angtorp.
Utvecklingsprojekt
Under verksamhetsåret 2019-2020 har vi fått bidrag från Svenska Badmintonförbundet i form av
Idrottslyftmedel och från Västsvenska Idrottsförbundet.
Under det gångna året har vi även fått bidrag i form av Mentorsbidrag från Göteborgs stad med 16.000 kr.
Mentorsbidraget är en del av Idrott & förenings utvecklingsbidrag och ska uppmuntra föreningar att få fram
nya ledare på ett strukturerat sätt. Adepterna har varit Ella Järup, Maja Wävendahl, Frida Pettersson och
Tilde Stoltz.
Vi har även fått bidrag från stiftelsen Göteborgs Barnhem till att köpa utrustning och material. Utrustning
som har köpts in är bollar och sjukvårdsutrustning till ett belopp av 20 tkr. Ett stort tack till Stiftelsen
Göteborgs Barnhem som på ett fantastiskt sätt har bidragit till att vi nu har än bättre förutsättningar att
bedriva vår verksamhet!
Aktiviteter som vi har genomfört är:
- Vi har under hösten 2019 fortsatt med – Best on Court. Best on Court (BOC) bygger på en dansk
succé där barnen har minst en förälder med sig till varje träningspass. Fler ledare på passen innebär
bättre kvalitet och därmed lär sig barnen grunderna i snabbare takt vilket är både roligt och
motiverande. På varje pass finns det minst en huvudtränare (oftast fler) som har ansvar för
planering och genomförande, men tränaren tar hjälp av föräldrarna vid övningarna. Fokus ligger på
grundläggande träning gällande motorik, teknik, taktik och fotarbete, alltså sådant som barnen har
god nytta av i sitt fortsatta badmintonutövande. Genom att bredda verksamheten i Västra Frölunda
Badminton med Best on Court gör vi en strategisk långsiktig satsning för verksamheten. Under
höstterminen hade vi en grupp på söndagsförmiddagar som var mycket uppskattad vilket gjorde att vi
kunde utöka till två grupper under vårterminen. Tomas Johansson har ansvarat för Best on court.
- Utbildat kommande ledare för badmintonskolan, där de har fått tränarledd utbildning i pågående
träningsgrupper av våra tränare.
- I samband med skolstarten för höstterminen har vi i samarbete med närliggande skolor genomfört
provapåaktiviteter. Skolor som har varit och hälsat på hos oss är Näsetskolan och Åkeredsskolan.
- Genomfört två ”öppna hus” i början av höstterminen och ett i januari. Aktiviteten har varit
uppskattade och vi har fått fler som har börjat i Badmintonskolan tack vare ”öppet hus”.
- Genomfört sommarläger under v26 med ca 35 deltagare.
- Genomfört ett återkommande träningsläger i Skagen, Danmark, under augusti 2019. Denna aktivitet
bidrar till att öka klubbkänslan och att även stärka banden mellan olika åldrar och olika kunskapsnivå
inom klubben. Lägret genomfördes to-sö 8-11/8. Vi var ca 35 personer som deltog på lägret.
Ansvarig tränare var Patrik Björkler. August Björkler, Joel Hansson och Krister Stoltz tog ett stort
ansvar för att hålla i upplägg och genomföra träningar för främst de yngre spelarna.
- Under höstlovet, V 44, genomförde vi ett träningsläger under två dagar. Lägret riktade sig till spelare
i samtliga grupper inom vår träningsverksamhet, yngsta deltagaren var 8 år och den äldsta spelaren
gick i gymnasiet. Vi var ca 30 personer som medverkade på lägret.
- Jullovsläger med samträning mellan Torp och Västra Frölunda Badminton för våra spelare i åldern
10-15 år. Ca 25 spelare deltog på lägret.
- Under hösten har vi genomfört workshops för vårt värdegrundsarbete, med avstamp från Badminton
Vill, som är Svenska Badmintonförbundets värdegrundsmaterial. Det skall genomsyra alla
verksamheter i föreningarna, distrikten och förbundet, och vara vägledande för spelare, ledare,
tränare, funktionärer och utbildare, i alla åldrar och på alla nivåer. Badminton Vill ingår i en

-

långsiktig strävan mot RF:s mål Strategi 2025 där fem prioriterade utvecklingsresor beskriver svensk
idrotts gemensamma mål. De fem prioriterade utvecklingsresorna är: Den moderna föreningen
engagerar Inkluderande idrott för alla En ny syn på träning och tävling Jämställdhet för en
framgångsrik idrott Ett stärkt ledarskap.
En klubbresa till Ikast för U15-U17 tjejerna.
Under året har vi deltagit med tre lag i seriespel; Badmintonligan, div 1 och div 3.
Startat upp en Vuxengrupp som har tränat en gång i veckan.

Tävlingsarrangemang
Under säsongen 2019/2020 arrangerade och genomförde VF (Västra Frölunda Badmintonklubb) ett flertal
tävlingar, seriesammandrag och matcher i Badmintonligan.
• Badmintonligan hemmamatcher
o Frölunda – IFK Umeå
o Frölunda – Täby
o Frölunda – Påvelund
o Frölunda – BMK Aura
• Div 1 och Div 3 sammandrag
• GotElit som är ett samarrangemang med GBK, Askim och Åby. GotElit ingår i SJT (Sweden Junior
Tour) och är öppen för de 24 bäst rankade enligt Sverigerankingen för varje åldersklass samt
eventuella anmälningar från utlandet.
Samtidigt arrangeras även MJT (Master Junior Tour) för de som inte är med bland de 24 högst
rankade. VF var huvudarrangör för U15 (96 spelare).
• Frölundaspelen U9-U17 samt ABCD och Elit klass, 36 klasser totalt och 254 spelare, under större
delen av lördagen spelades det på alla 16 banorna i Sportarenan, .
• Berras Cup, intern VF tävling
• Västra Frölunda Nybörjartävling, U9-U17, 89 deltagare.
Antalet deltagare ökade i GotElit, Frölundaspelen och Västra Frölunda Nybörjartävling.
Vi har under säsongen fått mycket positiva kommentarer kring våra arrangemang. De tre stora tävlingarna
GotElit, Frölundaspelen och hemmamatcherna i Badmintonligan kräver en hel del av föreningen när det
gäller planering och funktionärer och här lyckades vi genomföra det på ett föredömligt sätt. Även om vi fått
mycket beröm så finns det alltid förbättringspotential och en av de tuffaste uppgifterna vid dessa tävlingar är
att få ihop funktionärsschemat vilket kräver att samtliga medlemmar ställer upp på minst ett pass vid varje
tävling.

Stort tack till Bertil Angtorp och Sara Järup som har gjorde ett fantastiskt jobb vid våra
tävlingsarrangemang, samt Johan Hjalmarsson, Johan Nordén, Jimmy Hjort och Linus Norberg som har
fixat arena setup och live streaming under vår hemmamatcher i Badmintonligan! Och tack till alla övriga
som hjälpt till att genomföra dessa arrangemang under säsongen. - Ni är guld värda!

Tränare
Våra tränare på senior och juniornivå; Johan Blom, Anton Lundén, Stefan Andersson, Tomas Johansson och
Patrik Björkler har gjort ett mycket bra jobb och satt en positiv prägel på vår verksamhet. För de yngre har
August Björkler, Joel Hansson, Gustav Björkler och Linus Norberg med flera gjort ett bra jobb och utvecklat
våra spelare och vår verksamhet. Johan Bademo har ansvarat för Badmintonskolan. Vi har under året skolat
in flera nya tränare i vår badmintonskoleverksamhet. Stort tack till alla vår tränare och ledare!
Marknad
Ett stort tack till alla våra sponsorer och samarbetspartners, utan ert stöd skulle vår verksamhet inte fungera.
Varbergs Stenfastigheter är vår största sponsor, följt av Swedbank och ICA, tack! Vi behöver fortsätta att
utveckla vårt arbete inom marknad och Sponsring till nästa år.

Mål
Tittar vi framåt följer vi den plan som fastlagds på ett bra sätt, vi skall vara en förening som har ”hela huset”
med en stabil grund i vår verksamhet för de yngsta och en topp som håller internationell nivå. Till nästa år
gäller det att växa badmintonskolan.
Klubbens filosofi och modell baseras på att klubben är en förening som liknas vid ett ”helt hus”. I grunden
har vi badminskola då unga människor introduceras till badmintonsporten samt en form för de som trivs med
att spela badminton 1-2 gånger i veckan utan långtgående ambitioner. Vår Junior verksamhet är för de som
fastnat för badmintonsporten och vill träna flera gånger i veckan och tävla på regional, nationell eller
internationell nivå. Vår Senior verksamhet med basen i spel i SBL och i det nationella seriesystemet, erbjuder
träning för de som tävlar sporadiskt till de som har som mål att spela på internationell nivå. Vi skall ha ett tätt
och bra samarbete med NIU, RIG och det nationella centret i Uppsala. Vuxengrupp skall också ingå i
verksamheten. Verksamheten skall baseras på en långsiktig och inkluderande värdegrund.
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Best on Court

Vi vill framföra styrelsens tack till alla tränare, spelare, föräldrar, styrelseledamöter och ungdomar som är
engagerade i klubbens verksamhet för en väl genomförd säsong.

Västra Frölunda, Juni 2020, Styrelsen för Västra Frölunda Badmintonklubb

