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Föreningens verksamhet
Badmintonklubben Smash har till syfte att stimulera och utveckla intresset för
badmintonsporten på Åland. Detta görs genom att ordna regelbundna tränings- och
tävlingstillfällen.

Barn upp till 12 år samt ungdom 13-18 år
Övergripande mål
Klubben har till uppgift att stimulera intresset för badminton. Sporten är rolig och
kan spelas singel, dubbel och mixed samtidigt som spelarna i kan vara på väldigt olika
nivå men ändå uppleva spelet utmanande och roligt.
Dagsläget
I dagsläget har vi 31 aktiva juniorer. Vi tränar två gånger i veckan.
Mål 2017
De för badmintonsporten viktiga nybörjar- och fortsättningskurserna skall som
tidigare år fortsätta på måndagar och onsdagar. Per-Erik Wikström ansvarar för
träningen i Bollhalla.
Speltiderna 2017 hålls på samma nivå som föregående år. Det största hindret för att
utöka juniorträningarna i Bollhalla är bristen på banor. Nu finns bara 3
badmintonbanor i Bollhalla vilket sätter ett max på 12 spelare åt gången.
Vi kommer att utvärdera träningstider och anpassa utbudet till efterfrågan. Antalet
juniorer i Bollhalla överstiger redan nu antalet platser på planerna. Det ser vi som
beklagligt eftersom det hämmar klubbens tillväxt.
Ett stort mål för 2017 är att hitta ytterligare en tränare. Vi har anlitat en av de äldre
juniorerna för att hjälpa till med träningarna på onsdagarna.

Vuxna, 19 år och äldre
Övergripande mål
Vi avser upprätthålla ett lämpligt antal träningstillfällen och erbjuda seniorerna ett
utmanande och omväxlade spel som bidrar till att utveckla såväl konditionen som
spelförmågan.
Dagsläget & mål 2017
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Vi har idag 8 aktiva spelare. Målet är att hålla kvar alla dessa samt gärna öka på
antalet något. Fortsättningsvis finns det ett stort glapp i spelare åldern 19-25.

Tävlingsverksamhet
Övergripande mål
Vi ser tävlingar som ett sätt att stärka motivationen för träningen.
Dagsläget & mål 2017
Under 2012 ordnades den första tävlingen på flera år och det var en uppskattade
aktivitet så väl bland juniorer som seniorer. Om intresse finns planerar motsvarade
tävling under våren 2017 samt en exkursion till Brändö under hösten för att möta
spelarna där.

Ledare, tränare och andra resurspersoner
Övergripande mål
Klubbens mål är att vi skall ha ledare och tränare som är välutbildade, kunniga och
motiverade att leda verksamheten. Klubben har betalat för en del utbildning som
ÅID ordnat för tränare. En stor utmaning är att ha tillräckligt med tränare som ställer
upp utan desto mera ersättning än KM-ersättning. För att åtgärda detta har vi börjat
med träning för de äldre juniorerna på onsdagarna. Förhoppningen är att någon eller
några av de äldre juniorerna kan bli assisterande tränare. Tyvärr har vi tappat en
tränare under 2015.
Dagsläget & mål 2017
Målet är att hitta en ersättande tränare samt utbilda och motivera äldre juniorer till
att vilja delta i träningen av de yngre.

Administration och styrelse
Övergripande mål
Vårt övergripande mål är att vi skall erbjuda en utmanande och rolig
badmintonverksamhet till alla på Åland. Administrationen skall hållas till ett
minimum eftersom den görs ideellt.
Dagsläget & mål 2017
Vi är en liten förening och kämpar med att hålla föreningen på benen. Vi har lyckats
med generationsskifte i styrelsen och vi hoppas att vi kan hålla var samt värva nya
medlemmar. Föreningens ekonomi är god (trots ett stort minusresultat 2015) och i
ekonomiskt kärvare tider inser vi vikten av att se till att både inkomster och utgifter
inte avviker från budget och att ekonomin är i balans.
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I enlighet med Bilaga 1 har vi sökt alternativa vägar för att säkra badmintonens
framtid på Åland. Dock är MLK idag inte ännu intresserade av att vårt förslag.

Utbildning, utvecklingsarbete och projekt
Övergripande mål
Alla som deltar i föreningens verksamhet skall ha den kunskap, kompentens och
motivering som krävs för att klubben skall verka framgångsrikt.
Dagsläget & mål 2017
Under året kommer vi att delta i utbildningar som tillhandahålls av Ålands Idrott m.fl.
Utmaningen är att samla in alla uppgifter till Membra samt sedan hålla det
uppdaterat. Föreningen utvecklade under 2012 barn- och ungdomspolicy samt
alkohol- och drogpolicy.
Klubben har under de senaste åren byggt upp och utvecklat webbsajten 1 och
Facebook-sidan 2 (216 följare). Dessa två kanaler är tillsammans med träningar och
tävlingar klubbens ansikte både mot medlemmar och utåt.

Övrig information
Ideellt arbete
En stor del av arbetet med föreningen har gjorts helt och hållet ideellt. Ökade krav
på klubbens tränare och styrelsemedlemmar gör att det inte alltid är helt lätt att
motivera personer att engagera sig. Detta är något som vi fortsättningsvis kämpar
med.
Jämställdhet och integration
Klubben har medlemmar av båda könen (och vi skulle gärna se en jämnare
könsfördelning) samt medlemmar från flera olika länder och kulturer. Vi ser detta
som en stor rikedom samtidigt som vi är uppmärksamma på att detta inte alltid är
helt okomplicerat. T.ex. kan olika kulturella uppfattningar komma fram i
omklädningsrummen.
Inom klubben är vi medvetna om problematiken kring jämställdhet och jobbar för att
ge alla lika möjligheter att vara med i klubbens verksamhet och inte på något sätt
behöva känna sig diskriminerad på basen av kön eller kultur.

http://www.badminton.ax/
https://www.facebook.com/BadmintonklubbenSmash
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Bilaga 1 (fortfarande aktuell)
From: Jonas <info@badminton.ax>
Date: torsdagen den 7:e april 2016 22:02
To: <peter@mlk.ax>
Subject: Badmintonklubben Smashs verksamhet
Hej Peter,
Hur skulle MLK ställa sig till att ta över badmintonklubbens juniorverksamhet?
För tillfället har vi två timmar juniorträningar i veckan. En timme på måndag och en
på onsdag. Vi har bara en tränare och det är Perre som är ca 77 år. Vi har ca 20-30
aktiva juniorer och intresset är ganska stabilt år till år.
Däremot har vi inte lyckats få tag i någon tränare till. Varken bland föräldrar eller
spelande seniorer. Vi har även sökt i Sverige och Finland våren 2015.
Seniorerna har spelat två gånger i veckan men vi är bara ett litet antal spelare kvar
och inför hösten 2016 kommer jag att föreslå att klubben inte hyr upp tider åt
seniorerna. På så sätt dör seniorverksamheten ut.
Vi har länge dragits med dåligt intresse från seniorer och föräldrar att vara aktiva i
föreningen. Jag blev motvilligt ordförande för 4 år sedan och har
sedan dess skött pappersexercisen men detta har jag ingen lust att hålla på med
längre.
Vi har funderat på vad vi skall göra med föreningen. Eller egentligen har vi inte gjort
det för det finns inte något ”vi” för alla som spelat har varit glada att klubben
fungerar men de inte vill göra något själva. Jag har funderat föreslå för föreningen
att lägga ner föreningen. Men det skulle vara väldigt synd om juniorerna om deras
träningstillfällen upphörde. Så därför kom jag att funder på om MLK skulle vara
villiga att sköta badmintonträningarna. Det rör sig i dagsläget om en timme på
måndag och en timme på onsdag. Perre Wickström skulle säkert träna en av de två
timmarna om ni ville det. Det skulle givetvis vara upp till er vilka tider och vilka dagar
som ni skulle placera badmintonträningarna på.
Mitt förslag går ut på att ni övertar föreningens verksamhet (som i praktiken är
juniorträningarna) och föreningens tillgångar. Vi har 5000€ på banken, 1/2
strängningsapparat (värd 2500€), en ganska stor mängd rackets och bollar (värde ca
2500€ så att det räcker längre än).
För mig har det varit tungt att sköta hela ruljansen med faktureringar och PAFansökningar etc men jag tror att om ni tog över 20-30 badmintonjuniorer skulle ni
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kunna göra det utan just någon extra pappersexercis. Vi har ju också alla medlemmar
i Membra så det borde inte vara svårt att få över uppgifterna till MLKs Membrakonto.
Förhoppningsvis kunde badminton- och tennisjuniorerna också pröva på varandras
sporter och det kunde vara lättare att få Bollhalla till ett ställe där ungdomarna
hänger och gör någon positivt (så som jag förstod att ni ville när ni föreslog att ni
skulle ta över Bollhalla).
Vad tror du?
/Jonas Holmström, sköter ordförandeuppgifterna, +358-40-5597224.
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