PORSGRUNN BADMINTONKLUBB

ÅRSBERETNING 2013
Årsmøte for 2012. Årsmøtet ble avholdt 05.03.2013.
Økonomi
Klubben har fortsatt en sunn økonomi. Balanse (på konto) pr. 31.12.2012 er
kr. 86 370,56
Overskudd/underskudd for 2012 er kr. - 4 488,51.
Treningskvelder
Treningen har også i år foregått i Heistadhallen på følgende kvelder:
Tirsdag 19:30-22:00
Fredag 18:30-21:00
Den første halvtimen på tirsdager har vært forbeholdt de yngre spillerne.
Andre spillere begynner treningen kl.20:00 på tre baner. Fra 20:30 er det de voksne som
ikke deltar på Christians trening som har fortrinnsrett til alle banene.
Styremøter
Det er avholdt 4 styremøter i 2013.
Konkurranser interne
Klubbmesterskap
Klubbmesterskapet 2013 ble som vanlig arrangert i Heistadhallen, nærmere bestemt
lørdag 6. April. Totalt var det 24 spiller påmeldt i ulike klasser. Også i år var det mange
unge som hadde meldt seg på, mens det i dameklassen kun stilte en spiller. Antall
deltakere varierte sterkt innenfor de ulike aldersklasser, og det ble derfor gjennomført
flere MIX klasser.
Vinnere i de ulike klassene:
Single herrer:
U13:
U15:

Sebastian Sivertsen
Joakim Schack Strand Petersen

U19:
Herrer:

Kristoffer Robin Olsen
Christian Blaurock

Double:
U13 MIX:
U15 herrer:
U19 MIX:
Senior MIX:

Celine Blaurock / Sebastian Sivertsen
Kristoffer B. Nilsen / Marius Manger
Lars A. Berge / Ingvild Skarvang
Christian Blaurock / Geir Mjøen

Arrangementet ble godt gjennomført med Hans Petter Karlsen som organisator, mens
Kåre Solberg (som vanlig) sørget for en utmerket servering. Til neste gang er det verdt å
merke seg følgende:
- Premier til de yngste spillerne må kjøpes inn i god tid (vi er omtrent tomme)
- Brus koster NOK 20 pr flaske
- Det må plukkes ut flere til å administrere arrangementet (sykdom og jobb er ofte
en utfordring)
- Husk vekslepenger
- U13 klassen bar preg av manglende ”etikk” og kunnskap ift regler; de må ha
bistand!
- Vi bør gå til anskaffelse av ny tavle
Høstcup
I år ble det etter noen års opphold arrangert høstcup for klubbens medlemmer 23.11.13.
Resultater:
U-13 Single
Celine Blaurock
U-13 Double
Jonas Skarvang / Sander S. Holtar
U-15 Single
Sander S. Holtar
Senior Single
Christian Blaurock
Senior Double
Erik H. Strand / Lars A. Berge

Tore Kaarstein tok seg av kampoppsett og arrangement. Tore Kaarstein sørget også for
mat og drikke. Takk for god innsats!

Konkurranser eksterne

« Jarlsbergosten» ble etter noen års bortfall igjen arrangert i Semhallen, og flere av våre
spillere deltok.
Resultater Jarlsbergosten:
Herresingle SEN C Pulje 1
Per Helge Bergan (nr.2)
Herresingle SEN C Pulje 3
Christian Blaurock (nr.1)
Herresingle SEN C Pulje 4
Erik Langeland (Nr.2)
Herresingle SEN C Pulje 7
Kristoffer Robin Olsen Porsgrunn (Nr1)
Herresingle SEN C Pulje 10
Trond Solli Porsgrunn (Nr.2.)
Kristoffer Robin \+ Christian møttes i finalen: Kristoffer vant!
Herredouble SEN C Pulje 2
Per Helge Bergan/Trond Solli Porsgrunn (Nr.2)
Herredouble SEN C Pulje 4
Christian Blaurock/Erik Langeland Porsgrunn (NR.1.) Tapte deretter semifinalen!
Mixed double SEN C Pulje 1
Erik Langeland/Anette Rolff Porsgrunn (Nr3.)
Slagentreffen

28.september ble Slagentreffen arrangert av Slagen Badmintonklubb i Vestfold. Flere
unge spillere fra vår klubb deltok med meget gode resultater:
U 17- Kristoffer Borg Nilsen 2. plass i sin pulje
U19- Kristoffer Robin Olsen. Vant sin klasse!
Double U19- Kristoffer Borg Nilsen og Kristoffer Robin Olsen. 2.plass
U19j- Hedda Solbakken og Ingvild Skarvang endte opp som nummer 3 i hver sin pulje!
De spilte også double sammen og kom på 5 plass.
Gratulerer!
Dugnader
Det ble ikke gjennomført dugnader i 2013.
Vi har solgt lodd for badmintonforbundet. I år har vi solgt 20 loddbøker . Inntektene vil
bli inntektsført i 2014.
Klubben får også i år tilskudd fra Norsk Tipping via de såkalte Grasrotmidlene, og vi har
fått inn kr. 5997,93 her. Det er viktig at medlemmer registrerer sin støtte til Porsgrunn
badmintonklubb i forbindelse med eventuell egen tipping, og det er også ønskelig om
man ber andre også om slik støtte.

Sponsorer
Vi har ikke hatt sponsorinntekter i 2013.

Klubben bør nok igjen gjøre framstøt for å søke støtte fra flere sponsorer i byen og
nærmiljøet.
Klubben har mottatt kr. 3710,- i tilskudd fra Porsgrunn Kommune og kr. 6024,- fra
Norges Idrettsforbund- olympiske komite.
Rekruttering
Oppmøtet på treningskveldene har i 2013 fortsatt vært svært god, spesielt på
tirsdagskveldene. I 2013 har Christian Blaurock fortsatt vært trener for ferske og yngre
spillere. Hans flotte innsats har vært avgjørende for at vi nå gjennom flere år har beholdt
mange yngre spillere i klubben og dermed også ser at den idrettslige kvaliteten på
spillerne har økt.
I 2013 har vi hatt en nedgang i antall medlemmer. Medlemstallet er nå 52, en nedgang
fra i fjor på 13 (6 voksne og 7 yngre spillere). Det er vanskelig å se en åpenbar forklaring
på dette, og sannsynligvis bunner det i forskjellige faktorer. Én mulig forklaring kan være
at det på treningskveldene på tirsdager er ganske fullt slik at man kanskje må vente med å
få spilt. Dette kan jo eventuelt bøtes på ved et ja fra kommunen på søknad om utvidet
treningstid.
Valg på årsmøtet for 2013
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Valgkomite, leder:
Valgkomite:
Valgkomite:
Valgkomite, vara:

Frank Stamland
Gjenvalg for 2 år
Anette Rolff
Gjenvalg for 2 år
Sølvi Prytz
Ny, valgt for 2 år
Kristoffer Robin Olsen Ny, valgt for 2 år
Hans Petter Karlsen
Gjenvalg, for 1 år
Kåre Solberg
Gjenvalg, for 1 år
Per Helge Bergan
Ny, valgt for 1 år
Jakob Aga
Ny, valgt for 1 år

Følgende verv ikke på valg for 2013:
Leder:
Tore Kaarstein (1 år igjen)
Sekretær: Trond Solli
(1 år igjen)
Revisor: Erik Langeland (1 år igjen)
Antall medlemmer
Antall medlemmer i klubben 31.12.2013: 52.
50 er betalende. Steinar er æresmedlem og Christian betaler heller ikke kontingent da han
er trener.
26 voksne og 26 ungdommer under 19 år.
Klubben har i år opplevd et tragisk dødsfall blant sine medlemmer. Jan Kåre Svendsen,
som har vært medlem i flere år, døde brått og uventet 27.09.13. Han ble bare 56 år
gammel. Vi lyser fred over hans minne.
For styret
Trond Solli
Sekretær

