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Allt om JSM-festen!

Låter unga utvecklas
Heja fram våra ungdomar på plats i Umeå!

Om IFK Umeå Badmintons ungdomsverksamhet

Dubbla karriärer
Framgång med Badminton Kompetenscenter

IFK Umeås unga stjärnor!
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För vår badmintonklubb innebär det 
bland annat att vi vill hjälpa våra medlem-
mar i den ambition de har, att alla ska få 
uppleva rörelseglädje, gemenskap och 
utveckling.

Vår vision är också att ännu fler barn, paraspor-
tare, ungdomar, vuxna, ska få chans att komma till 
klubbens gemenskap och känna vi-anda, att man 
ska kunna vara med hela livet. Samtidigt som vi 
vill vara en klubb där man ges förutsättningar att 
förverkliga sina drömmar om tävlingsframgångar 
och landslagsspel.

JSM (U19) är för våra tävlingsungdomar den stora 
tävlingen innan man tar steget till seniorspelare. 
Allt beror ju på spelarnas engagemang och sats-
ning för att lyckas.

Att tävlingen spelas i Umeå är vi stolta över och 
vi vill ge alla en bra upplevelse – deltagare, publik 
och media. Stort tack till alla sponsorer som gör 
detta möjligt!

 
Simon Knutsson
Ordförande
IFK Umeå Badminton

IFK Umeå

För innehållet i denna bilaga ansvarar IFK Umeå Badminton, PO Johansson 0703-15 34 74.

Skribenter: Simon Knutsson, Hasse Lundgren, Ola Molin, Hannes Andersson m fl.
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– Tillsammans förverkligar 
vi idrottsdrömmar!

Fazer/Skogaholm bakar lokalt bröd i Umeå, Eskilstuna, Lidköping samt Lund

IFK Umeå Badminton och våra 
samarbetspartners hälsar er 
välkomna till en ny spännande 
säsong. Vi vill först tacka vårt 
badmintonliga lag som vann 
Badmintonligans grundserie 
men fick se sig besegrade i 
slutspelet efter en välspelad 
och spännande final mot Fyris-
fjädern. Det var klubbens fjärde 
SM silver i lagspelet historiskt 
sett och det bidrog starkt till att 
Umeå återigen kan titulera sig 
Årets Idrottsstad i Sverige.

Säsongen har på något sett redan 
startat med att vi har deltagit i ett 
uppskjutet Senior-SM i Borås samt 
U17 SM i Täby. I Borås lyckades vi 
bärga tre bronsmedaljer, Johan 
Azelius i herrsingel och Ronak Olayee i 
damdubbel respektive mixeddubbel. I 
Täby lyckades vi med en otrolig bedrift 
där vi vann osannolika tio medaljer. 
Guld för Kim Linell i herrsingel, Edvard 
Hylander och Elliott Gran i herrdubbel 
samt Mio och Alice Molin i mixed-
dubbel. Silver och brons för Edvard Hy-
lander och Axel Hörnlund i herrsingel, 
silver för Alice Molin i damdubbel, 
brons för Rasmus Sörlin i mixeddub-
bel, brons för Kim Linell och Mio Molin 
i herrdubbel och brons för Emma 
Hörnlund i damdubbel. Med andra ord 
en helgjuten insats av våra ungdomar 
och det bådar gott för framtiden.
  – Som tränare till dessa spelare är 
jag fantastisk nöjd med hur de klarat 
av det sista året utan tävlingar. De har 
genom en väldigt god sammanhåll-
ning och träningsmiljö med IFK Umeås 
seniorer kunnat tränat på fantastiskt 
sätt. Dessa spelare kommer vi höra myck-
et om och IFK Umeås framtid ser väldigt 
lovande ut, säger tränaren Ola Molin. 
 Vi tackar våra samarbetspart-
ners BKC (Badminton Kompetens 
Centrum), NIU (Maja Beskow skolan) 

och Badmintonstadion AB för att de 
gör det möjligt för våra spelare att 
långsiktigt och med en förbättrad 
träningsmiljö utvecklas inom badmin-
tonsporten.
 Vi passar samtidigt på att gratulera 
Mio Molin till uttagningen för det stun-
dande U17 EM i Slovenien. Lycka till !
 Närmast på tur är JSM 3-5 sep-
tember, som vi själva arrangerar, där 
chansen till fler medaljer finns. Vi 
hälsar alla medlemmar, nära och kära 
och våra samarbetspartners hjärtligt 
välkomna.
 Träningsgrupperna för BKC, NIU, 
seniorer och tävlingsungdomar har 
redan startat och fortsättning och ny-
börjargrupper börjar succesivt under 
början på september. Vi har återigen 
börjat sälja Newbody och kataloger 
finns att hämta på Badmintonstadion.
 IFK Umeå Badminton är en av vårt 
lands största badmintonföreningar 
till antalet aktiva barn, ungdomar, 
senior- och elitspelare. Vår förening är 
ett mycket bra exempel på bredden i 
svensk idrott där barn- och ungdoms-
idrott samsas med elitidrott samtidigt 
som vi har en bred motionsverksam-
het. I vår förening, som är öppen för 

alla, ser vi gärna att man stannar hela 
livet. Vi är också en förening som 
arrangerar evenemang och driver vår 
anläggning, allt för idrottens och sam-
hällets bästa. Som individer och fören-
ing ser vi nödvändigheten av ständig 
förnyelse och utveckling och med 
hjälp av våra värderingar öppenhet, 
passion och kvalitet står vi mycket 
väl rustade för att möta utmaningar 
och se möjligheter till utveckling för 
framtiden.

Styrelsen

Välkommen till en ny
badmintonsäsong!

EGNA ARRANGEMANG UNDER 
HÖSTEN 2021:  
 25-26/9 Umeträffen  
 16-17/10 Umeå SGP  
 20/11 DM (ej fastställd tävlingsort)
 18-19/12 Badmintonstadion Cup
Nybörjar och motionstävling har ej 
planerade datum i skrivande stund

HEMMAMATCHER:
 14/9 Halmstad
 9/11 Fyrisfjädern

 IDROTT & AKADEMI 
– VÄLJ UMEÅ!

Umeå universitets grundutbildningar med relevans 
inom idrottsområdet läsåret 2021–2022:

Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning  
mot strategiskt ledarskap och utveckling, 180 hp

Tränarprogrammet, 180 hp

Idrottsfysiologprogrammet, 180 hp

Ämneslärarprogrammet mot gymnasiet,  
ingångsämne idrott och hälsa, 300 hp

Psykologprogrammet med inriktning mot idrott,  
300 hp

Fysioterapeutprogrammet, 180 hp

Kompletterande pedagogisk utbildning för  
ämnes lärare specialidrott, 90 hp

Därutöver finns Magister- och Masterutbildningar  
samt fristående kurser inom idrottsområdet på  

både grund- och avancerad nivå. 

www.umu.se/ih

Dubbla karriärer  
Elitidrott och studier!

Vill du satsa på elitidrott men även på en 
akademisk examen? Oavsett studieval och 
idrottsgren får du hjälp att anpassa dina 
studier utifrån de förutsättningar du har.

 

Jobba med idrott?
Utbilda dig inom idrottsområdet och  arbeta  
som t.ex. Idrottsvetare? Idrotts konsulent? 

S portchef? Idrottspsykolog? Idrottsfysiolog? 
Fystränare? Lärare i idrott och hälsa? 

Fysioterapeut? Tränare/coach? 

Frida Bååth, 
socionomprogrammet

Linus Holmgren,  
juristprogrammet

Nathalie Wang, 
biologiprogrammet

Fernando Flores,  
ämneslärarprogrammet 

ingångsämne idrott och hälsa

Umeå Elitidrottsgymnasium (UEIG) 
är en av Sveriges största gymna-
sieskolor när det gäller att bedriva 
Riksidrottsgymnasier (RIG) och 
nationellt godkända idrottsutbild-
ningar (NIU). 

I dagsläget är vi av Riksidrottsförbundet 
och Skolverket godkända att bedriva 2 RIG, 
Friidrott och Innebandy och 14 NIU, Fotboll, 
Innebandy, Ishockey, Basket, Handboll, Vol-
leyboll, Simning, Triathlon, Friidrott, Tennis, 
Golf, Karate, Gymnastik och Badminton. 

Varje år tar vi in ca 145 elever som påbörjar 
sin Elitidrottsutbildning hos oss, ungefär en 
tredjedel av eleverna är från andra kommu-
ner och flyttar till Umeå. Syftet med en eliti-
drottsutbildning är att kunna kombinera en 
elitidrottssatsning med studier. UEIG visar 
tydligt att det är möjligt då våra elever som 
tar en gymnasieexamen ligger på mellan 94 
- 99% att jämföras med riket i övrigt där ca 
75% tar en gymnasieexamen. 
Eleverna läser sin gymnasieutbildning i 
klasser bestående av elever från våra NIU 
och RIG idrotter och har ett arbetslag med 
lärare och specialidrottslärare som är vana 
att arbeta med en helhetssyn på elitsat-
sande ungdomar. Eleverna kan välja att läsa 
Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapspro-

grammet, Barn och fritidsprogrammet eller 
Teknikprogrammet. 

Hos oss får eleverna en fördjupad praktisk 
och teoretisk utbildning i sin idrott med fyra 
specialidrottstillfällen på dagtid varje vecka 
och sedan i samarbete med en elitförening 
efter skolan. I Badminton är vår naturliga 
samarbetspartner IFK Umeå Badminton 
vilket det varit sedan starten av Elitidrotts-
gymnasiet 2011. Skolan har två anställda 
badmintontränare, båda är även knutna 
som tränare till IFK Umeå Badminton så 
vi får en röd tråd och ett helhetsansvar för 
elevernas studie och idrottssituation både 
på dagtid och kvällar/helger. 

Vill ni veta mer om oss eller göra ett besök 
så är ni välkomna att kontakta vår hu-
vudtränare Ola Molin eller rektor Henrik 
Ragnvaldsson. Mer Information finns även 
på vår hemsida www.umea.se/maja

Umeå Elitidrotts-
gymnasium

https://www.skogaholm.se/vara-goda-brod/limpa/skogaholmslimpa/
https://www.umu.se/ih
https://www.skola.umea.se/skolor/gymnasieskolor/maja-beskowgymnasiet.html
https://www.umea.se/web/umea400.4.75060b33175f2f3ac3a132.html
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Vi är stolta att kunna presentera vår nya 
klubbshop i samarbete med Team Sportia 
Umeå!

Ofta har du som medlem provat dina föreningskläder i 
butiken eller i samband med en klubbträff – nu ges du 
även möjlighet att göra dina inköp när det passar dig. 

I Klubbshopen kan du välja mellan att betala med kort, 
faktura eller delbetalning. Betalningen reserveras på 
ert konto, men ni betalar inte förrän era produkter är 
klara och finns att hämta ut i butiken. Visa upp det mail 
ni får i kassan för att hämta ut er beställning efter den 
leveranstid som uppges i shopen. 

Så här gör du för att handla föreningskläder online:
1. Logga in i vår klubbshop: teamsportia.se/klubbshop/
2. Gå till Skapa konto
3. Fyll i dina uppgifter (hitta på ett användarnamn)
4. Fyll i din Butikskod: Z7TXA1MW
5. Klicka på Registrera
6. Fyll i din föreningskod: KMCDR
 
Sedan är det bara att klicka på föreningsloggan och 
börja handla! Du behöver ha fyllt 18 år för att få handla.

Tips! Är du medlem hos fler föreningar kan du fylla i de-
ras föreningskod längst ner så läggs den Klubbshopen 
också in till på din sida. 
 
Har du frågor angående din Föreningsshop:
Team Sportia Umeå, 090-71 79 71
Klubb.umea@teamsportia.se

Umeå Energicentrum bjöd på 
sol och trevliga besökare!

IFK Umeå Badmintons 
ungdomsverksamhet
Vi jobbar brett och målmedve-
tet för att lyckas i en jämställd 
idrott där vår verksamhet ge-
nomsyras av ”vi- anda”, öppen-
het och där alla är välkomna.

Vi börjar med grupper med spelare, 
tjejer och killar under åtta år. Där trä-
nar och spelar de tillsammans med en 
förälder. Gruppen är väldigt omtyckt 
av föräldrar och barn. Våra elitspelare 
gör inhopp på några träningar per 
termin för att lära känna och inspirera 
barnen i sitt badmintonspel.
 Vi har även nybörjargrupper upp till 
ca 20 års ålder. För de äldre nybör-
jarna erbjuder IFK Umeå badminton-
spelarna att utbilda sig till tränare, 
domare och funktionärer.  Allt för att 
stimulera badminton hela livet.
 De spelare som vill kan även gå 
vidare till motionsserien, en täv-
lingsform där mixade lag spelar mot 
varandra i en rak serie. 
Vill spelarna tävla så går de till våra 
tävlingsgrupper som börjar med en 
lågstadiegrupp, fortsätter med en 
mellanstadiegrupp och avslutas med 
en högstadiegrupp. Detta för attsti-
mulera tjejer och killar till ett fortsatt 
idrottande.
 Efter detta ges det möjlighet för 
spelarna att gå vidare till våra senior-
grupper; A, B eller C.
 Vår målsättning är att nå så stor 
flexibilitet för individens målsättning 
och fortsatta badmintonspel som 
möjligt.
 Våra tränare ges möjlighet att ut-
bilda sig både lokalt och i förbundets 
regi. Detta ger stabilitet / proffsighet 

i och alla våra grupper. Tanken är att 
man först börjar som hjälptränare för 
att sen när man fått erfarenhet och 
inser hur roligt det är tar steget till att 
bli huvudtränare och får ansvar för 
egna grupper.
 Vår målsättning är att det på varje 
träning ska finnas minst två utbil-
dade tränare. Ju yngre spelarna är, 
desto viktigare tycker vi det är med 
fler vuxna/tränare på träningen. Vi 
har även många av våra elitspelare 
som besöker träningsgrupperna för 
att lära känna ungdomarna, hjälpa 
till med teknikträning och skapa 
”vi- anda” och ödmjukhet i hela vår 
verksamhet.

Läger och klubbresor ger mersmak
En viktig del för våra tävlingsungdo-
mar är våra klubbresor. Vi försöker 
ha minst tre klubbresor per säsong. 
Dessa resor skapar vänskap, sam-
manhållning, samt en trygg & god 
miljö för så väl för våra yngre som 
äldre spelare. 
 Vi åker buss tillsammans, har 

kul, bor på någon skola och tävlar 
ihop. Detta har under åren varit ett 
vinnande koncept för att bygga den 
sammanhållning som IFK Umeå bad-
minton värnar om.
 
Tränarna en viktig del i vår framgång
Vi tränare som åker med på dessa 
resor lägger ned mycket tid på att lära 
känna alla spelare och ha roligt, något 
vi ser som en viktigare del än resulta-
ten på tävlingen. Resultaten kommer 
när ungdomarna har roligt, utvecklar 
ett intresse och vill vara med sina 
kompisar och träna mycket.
 Vi har även minst tre hemmatäv-
lingar som spelarna kan vara med på.
Vi som förening vill att spelarna ska 
lära sig tävla under ungdomsåren. Att 
lära sig tävlingssituationen och spela 
dubbel eller mixeddubbel (kille och 
tjej) är väldigt lärorikt. Givetvis finns 
det samma möjlighet för alla åldrar.
Läger bygger samanhållning och 
utveckling för individen.
 IFK Umeå Badminton har också tre 
läger per år – i början av sommaren, 
slutet av sommaren och under jul-
lovet. Dessa läger brukar vara väldigt 
omtyckta och lärorika. Vi har ca 30-50 
spelare på dessa läger där bl a våra 
bästa seniorspelare är tränare. Vi har 
kompletterat dessa med nybörjar-
läger där vi har haft 4 veckor denna 
sommar med drygt 110 spelare som 
erbjudits både inne och ute aktivite-
ter. Roligt med ett så stort intresse för 
vår fina sport!

Tränarna

Umeå Energi bjöd in IFK Umeå adminton till 
deras föreningsdagar i Umeå Energicentrum 
nära Klabböle. 

Vi passade på att vara där under tre dagar i slutet på 
sommaren. Kul med så många intresserade.
 Här var det mycket barnfamiljer som utnyttjade de 
fina aktiviteter som bjöds på Energicentrum och vi 
från IFK Umeå Badminton var där med badmintonnät, 
racketar samt bollar, så att barn kunde få prova på att 
spela badminton.
 Vi delade ut information inför höstsäsongen och 
fick flera intresserade barn som provade på och vår 
förhoppning kommer många barn till oss som vill börja 
spela med oss framöver.
 

Se vår hemsida www.ifkumea.com där gruppinfo inför 
höstterminen presenteras, samt övrig klubbinformation...

Besök vår nya klubbshop!

Smash  it Club

Nu lanserar IFK Umeå Badminton den digitala förmånsklubben 
Smash-it Club, som ger dig fina rabatter och pengar att tjäna.

För bara 195 kr/år har du möjligheter att stödja oss och
samtidigt spara tusentals kronor.

Fler rabatter och erbjudanden tillkommer varje månad.
Tillsammans är vi vinnare!

Bli en vinnare genom att
stödja IFK Umeå Badminton!

Gå med du också: medlem.smashitclub.se

https://medlem.smashitclub.se/
https://www.teamsportia.se/klubbshop/
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GRAND PRIX
BADMINTON 5-6 DECEMBER 2020•

Badmintons kompetenscentrum 
(BKC) vid Umeå Universitet ger bad-
mintonspelare möjlighet att kombi-
nera sin satsning med akademiska 
studier. Sedan starten 2019 har 
BKC vuxit och har snabbt blivit en 
elitmiljö att räkna med inom svensk 
badminton. Genom samarbetet med 
IFK Umeå badminton skördas nu 
framgångar såväl nationellt som 
internationellt!

Badmintons kompetenscentrum är en 
satsning i samverkan mellan Svenska 
Badmintonförbundet, Umeå universitet 
och Umeå kommun. Syftet är att utveckla 
och lyfta svensk badminton. Vi tar ett snack 
med Hannes Andersson, 30 år, som arbetar 
som huvudtränare och leder verksamheten 
på BKC:
 BKC i Umeå har nu varit igång några sä-
songer i Umeå, vad har hänt sedan starten 
2019?
 –  Vi började i väldigt liten skala 2019, se-
dan dess har verksamheten succesivt växt 
och utvecklats. Vi har många seriösa och 
hängivna studenter som kombinerar idrott 
och studier på BKC och det gör ett kanon-
jobb! För de flesta studenter tar det en tid 
innan man landar i kombination elitidrott 
och studier så det kräver en del tålamod, 
planering och inte minst egen drivkraft för 
att lyckas fullt ut.
Jag som verksamhetsledare försöker stän-
digt arbeta med att få ihop helheten till våra 
spelare. Ska en elitsatsande badmintonspe-
lare utvecklas optimalt är det nödvändigt 
att det finns en trygghet i miljön runt om-
kring den aktiva, såsom t.ex. skola, familj, 
vänner och hemmaförening. Det är ett svårt 
men roligt arbete och jag hoppas att vi är 
lite bättre idag än vad vi var i uppstarten 
2019, berättar Hannes vidare.
 Varför är det viktigt med goda elitmiljöer 
för seniorer, såsom BKC?
 –  Vi kan se att den eftergymnasiala nivån 
i Sverige inte har utvecklats lika organiserat 
som den gymnasiala i avseende dubbla 
karriärer. När BKC startade 2019 så var 
detta relativt outforskad mark inom svensk 
badminton.
Nu vågar jag ändå tro att dubbla karriärer 
har en självklar plats i svensk badminton 
för att fånga upp de individer i åldern 18-30 
som annars riskerar att sluta med fören-
ingsidrott och ge dem möjligheter till att 
fortsätta sin idrottssatsning. Arbetet med 
eftergymnasiala miljöer känns fortfarande 

i sin linda inom just badminton, men jag 
är övertygad om att det kommer komma 
mer och mer från Svenska Badmintonför-
bundets håll! Jag vill också framhålla att 
samarbetet med kommun, förening och 
idrottsgymnasiet är av stor vikt för att få 
detta att fungera inom badmintonsporten!
 Hur har förra säsongen varit för spelarna 
på BKC?
 – Förra säsongen blev såklart väldigt 
annorlunda med tanke på pandemiläget i 
Sverige med covid-19. Restriktioner i trä-
ning och i stort sett en helt inställd tävlings-
säsong ställer extra krav hos spelarna på 
motivation, disciplin och egen drivkraft. 
Många brinner såklart för tävlingsmomen-
tet, men i vår träningsgrupp har vi försökt 
fokusera på träningsprocessen och att bli 
lite bättre varje dag. Pandemin har också lå-

tit oss ”ostört” fokusera på detaljer i träning 
som kan vara svårare när det blir mycket 
tävlingar och resor, berättar Hannes.
Under våren öppnade dock Badmintonli-
gan upp och även visst tävlande interna-
tionellt. För många av BKC-spelarna blev 
det succé med badmintonligalaget tillika 
samarbetspartnern IFK Umeå. På förhand 
bottentippade Umeå avslutade med vinst i 
grundserien, vinst i mellanserien, vinst mot 
Täby i semifinal och var försvinnande nära 
att bräcka Fyrisfjädern i finalen om guldet. 
Ledning med 3-0 i lagmatchen och match-
boll till 4-0 mot guldfavoriterna Fyrisfjädern 
från Uppsala, snacka om guldstänk på den 
silvermedaljen!
 På BKC har ni ett team som ni kallar för 
”Prestationsteamet”, vill du utveckla vad 
det är för något?

 – Utöver badmintonträningen har 
BKC-studenterna tillgång till ett presta-
tionsteam som innefattar fysioterapeuter, 
fystränare, dietist, idrottpsykologisk hjälp 
och studievägledning –  som stöttar studen-
terna i deras satsning på idrotten. Teamet 
servar inte bara studenterna på BKC utan 
även studenterna vid de fyra övriga kompe-
tenscenter som finns på Idrottshögskolan i 
Umeå: friidrott, innebandy, längdskidor och 
orientering samt Umeå universitets alla 
Riksidrottsuniversitetsstudenter.
 – Prestationsteamet betyder mycket och 
jag tror att det i förlängningen är en viktig 
del i en god elitmiljö. De som arbetar där ger 
snabb och kontinuerlig hjälp och stöttning. 
Vår ambition är att teamet inte ska bara 
ska ”släcka bränder” utan vara en del av 
elitmiljön och vara en naturlig del och stöt-
tepelare i idrottarens resa.
 Avslutningsvis, Vad krävs för att man ska 
lyckas med denna kombination?
 – Jag har beskrivit detta tidigare men det 
tåls att sägas igen. Det krävs mycket tid och 
engagemang i sin elitsatsning och samti-
digt våga tänka långsiktigt. Vissa behöver 
lägga ned mer tid och andra mindre för att 
se resultat men ALLA måste vilja det till 
100%, individens egen drivkraft kommer att  
avgöra i det långa loppet, berättar Hannes. 
 Och för att citera en badmintonkollega, 
PG Fahlström: ”Långsiktighet ger resultat 
fortare än vad man tror!”

BKC i Umeå – En elitmiljö att räkna med

FÅ 25% RABATT
PÅ HELA SORTIMENTET

Visit njie.com to shop!

ANVÄND KODEN:    NJIEBADMINTON25 

FÅ 25% RABATT
PÅ HELA SORTIMENTET

Visit njie.com to shop!

ANVÄND KODEN:    NJIEBADMINTON25 

FAKTA
De som söker till BKC ska vara spelare 
på svensk elitnivå; det vill säga är med 
eller siktar mot landslagsnivå, och 
medverkar i landslagssammanhang 
på ungdoms-, junior- eller seniornivå. 
I dagsläget är det 8antagna studenter 
som kombinerar sin elitsatsning med 
studier här på BKC. 

I nuläget ser truppen ut enligt följande:
Romina Olyaee, Nathalie Wang, Ronak 
Olyaee, Johan Azelius, Martin Norr-
man, Lucas Forslund, Selma Arvidsson, 
Emma Björn.

Nathalie Wang är en av IFK Umeå Badmintons elitspelare med stor utvecklingspotential.

IFK Umeå Badminton delaktig till 
priset ”Årets idrottsstad 2021”

Det känns glädjande att IFK 
Umeå Badminton var en del i att 
Umeå nu för tredje gången under 
de sista fyra åren vinner denna 
utmärkelse.

Detta genom att klubben vann grundse-
rien i Badmintonligan, lagspelets högsta 
serie, samt tog silver i slutspelet.

De umeåklubbar som var represente-
rade vid prisutdelningen:

 IFK Umeå Dadminton
 IFK Umeå Skidor 
 A3 basket
 IBK Dalen
 Teg Hockey
 Team Thorengruppen
 Umeå FC
 IKSU Volleyboll
 Umeå Baseboll
 Umeå Basket

SE PRISUTDELNINGEN
På denna länk kan ni se SVT-reporta-
get från prisutdelningen där Ronak 
Olyaee som klubbens representant är 
med och svarar på frågor. 

https://www.svt.se/sport/sveriges-
basta-idrottsstad/14-00-vinnaren-i-
sveriges-basta-idrottsstad-presen-
teras

GRAND PRIX
BADMINTON 5-6 DECEMBER 2020•

Badmintonligan
startar 14 september
Lagledarna Jens Marmsten och Ola 
Molin satsar mot slutspel för Umeås 
trupp.

Svåraste motståndare i år tror vi blir Fyris-
fjädern igen då de förstärkt sitt lag från i 
fjol med en duktig Indones. Även Påvelund 
kommer bli svåra om de har med sina 
utländska proffs.
Vi har tappat Malena Norrman, men samti-
digt har övriga laget höjt sig några procent 
med en riktigt bra sommarträning. Nygam-
mal i laget är Jonathan Forsberg som i år 
gör comeback i IFK-tröjan. Jag tror att vi 
kommer ha chans att slå alla lag samtidigt 
som det kommer vara otroligt tajta match-
er. Förmodligen har vi de starkaste herr-
singlarna i hela ligan med Andi och Johan. 
Även i de andra kategorierna kommer vi ha 
bra chans i alla delmatcher så det ska bli 
otroligt spännande.

Målsättningen i årets badmintonliga är final 
där vi vet att allt kan hända.

KÄRNTRUPPEN I ÅRETS LIGALAG
Lagledare: Jens Marmsten och Ola Molin

Andi Fadel Muhammad
Johan Azelius
Martin Norrman
Jonathan Forsberg
Kim Linell
Melsya Nur Fitriani
Ronak Olyaee
Romina Olyaee
Nathalie Wang
Selma Arvidsson

Missa inte höstens spännande tävling
i badminton: Umeå Svensk Grand Prix!

15-17 OKTOBER
på Badmintonstadion, Ersboda.

Sveriges bästa dam- och herrspelare
gör upp om titel och prispengar

på totalt 40 000 kronor.

Se matcherna live på plats eller via
stream på www.solidsport.se

HOSTED BY:

https://www.njie.com/sv/
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Badmintonstadion • Bruksvägen 13, Stora Birks handelsområde • Tidsbokning 090-18 09 95 • www.badmintonstadion.com

Välkomna till oss! 

Övrigt
• Personal- & kundaktiviteter
• Cafeteria & shop med strängningsservice
• Fri parkering

Banhyra
BADMINTON • PICKLEBALL • MJUKTENNIS • BORDTENNIS
Banorna hyrs ut per timme. Samtliga priser avser en timmes 
spel per bana. 

Dagtid, kl 09-16  130 kr  
Kvällstid, kl 16-21  170 kr   
Lördagar, kl 10-16  170 kr   
Söndagar, kl 12-20  170 kr 
Studentpris på 10-kort, dag- eller kvällstid  

Receptionens öppettider 

Måndag - Torsdag   09:00 - 21:00
Fredagar                    09:00 - 16:00
Lördagar                    10:00 - 16:00
Söndagar                   11:00 - 19:30

Gym
Träna på vårt gym på Badmintonstadion i Umeå. Vi har stort 
urval av fria vikter, kablar, och maskiner. Vi erbjuder även per-
sonlig tränare, för de som är intresserade av detta eller vill ha 
hjälp att komma igång med sin träning.

Innebandy
Hyr bana för att spela innebandy. Priser från 220 kr/tim.
Läs mer på www.badmintonstadion.com

Nyhet: Testa Pickleball

Planens mått och utformning är ta-
gen från badminton och regler liknar 
de i tennis. 

Poäng & Match
Matcherna spelas till 11, och man 
måste vinna med två poäng. Man får 
poäng i egen serve.

Servaren fortsätter serva till dess 
laget förlorat bollen. I dubbel går 
därefter serven över inom laget och 
först när den andre servaren förlorat 
sin serve går serven över till motstån-
darna. Regeln har ett viktigt undan-
tag. Det lag som börjar serva får bara 
en serve.

Poängställningen anges i nummer-
serier om tre – först anges servande 
lags poäng, därefter mottagande lags 
poäng och slutligen anges om det är 
servare ett eller två som har serven. 
Som exempel betyder 3-7-1 att ser-
vande lag har tre poäng, mottagande 
lag sju poäng och att servande lag 
ska serva med sin första servare.

Serve
Serven slås med underhands-
slag. Servaren ska vara placerad 
bakom baslinjen och serven ska slås 
diagonalt in i serverutan på andra 
sidan nätet. Man har bara en serve i 
pickleball

Retur och det tredje slaget
Varken servereturen eller slaget 
efter, det tredje slaget får slås på 
volley. Det innebär att mottagande 
lag måste låta bollen studsa innan 
de returnerar bollen och att servande 
lag måste låta returen studsa innan 
de slår bollen över nät. Efter returen 
får spelarna slå bollen både på volley 
eller efter en studs i marken.
 
Köket
På båda sidor om nätet ligger det s 
k ”köket”. Spelarna får inte gå in i 
köket om inte bollen studsat i köket 
först. Köket är alltså en ”no-volley 
zone”. I Pickleball går man som 
spelare därför inte närmre nät än till 
köksgränsen om det inte krävs för att 
slå över en boll som studsat i köket.

Pickleball är en sport som kombinerar tennis, badminton 
och bordtennis. Två eller fyra spelare använder paddlar 
av trä eller kompositmaterial för att träffa en perforerad 
plastboll (liknande en innebandyboll) över nätet. 

Så här spelar du Pickleball:

Badminton-JSM U19 i Umeå
UMEÅ 3-5 SEPTEMBER 2021 • BADMINTONSTADION, ERSBODA

Maja Bergström, 18 
Började spela: För 6 år 
sedan
Nuvarande klubb: IFK 
Umeå
Moderklubb: IFK Umeå
Förväntningar inför JSM: 
Ha kul och spela bra 
Om JSM i Umeå: Kul tävling på hemmaplan 
Mina långsiktiga mål: Bli så bra som möjligt 
och inte vara skadad 

Elliot Grahn, 16 
Började spela: När jag var 8
Moderklubb: Ljusdals BMK
Nuvarande klubb: IFK 
Umeå
Förväntningar för JSM: Att 
spela bra och försöka ta 
mig så långt som möjligt Det ska bli kul att 
få spela JSM på hemmaplan 
Meriter: U17 SM-guld i herrdubbel 
Långsiktiga mål: Att bli så bra som möjligt.

Helmer Andersson, 18 
Började spela: Har hållit 
på sedan liten men det är 
på senare år jag har börjat 
satsa mer
Nuvarande klubb: IFK 
Umeå
Moderklubb: IFK Umeå
Förväntningar inför JSM: Spela så bra som 
möjligt, men så klart vore det roligt med 
medalj
Om JSM i Umeå: Kul att det spelas här på 
hemmaplan. Hoppas bara på att det kan 
vara lite publik så man får stöd från läktarn 
;) 
Mina meriter: Inte så många ännu, men 
jag har några pallplatser och vinster i SJT:s 
och a-klasser. Hoppas på mer i framtiden 
såklart ;) 
Mina långsiktiga mål: Man vill ju alltid bli 
bäst ;) 

Lucas Forslund, 19 år
Började spela: När jag var 
11 år
Nuvarande klubb: IFK 
Umeå
Moderklubb: Nordmalings 
BMK
Förväntningar inför JSM: Jag siktar på att 
ta medalj och utöver det ser jag fram emot 
att få mäta mig med Sverigeeliten efter 
tävlingsuppehållet som varit. 
Om JSM i Umeå: JSM är en tävling som jag 
sett fram emot länge och att få spela den på 
hemmaplan känns extra roligt!
Mina meriter: Junior SM brons i dubbel
Mina långsiktiga mål: Bli så bra som möjligt 
utifrån mina förutsättningar.

Axel Hörnlund, 17 
Började spela: Vid 8 års 
ålder
Moderklubb: IFK Umeå
Förväntningar för JSM: 
Spela skitbra
Om JSM i Umeå: Roligt att 
det är på hemmaplan
Meriter: 3:a U17 SM 2021 herrsingel, delta-
git i Ljusdroppen

Alice Molin, 16 
Började spela: Jag började 
spela när jag var 6 år 
Moder klubb: IFK Umeå
Umeå nuvarande klubb: 
IFK Umeå 
Förväntningar inför JSM: 
Komma så långt jag kan och spela bra 
Om JSM i Umeå En stor och rolig juniortäv-
ling i Umeå
Meriter: två lag-sm guld, 1 sm guld, 2 sm 
silver, 2 sm brons 
Långsiktiga mål: Bli så bra jag kan och 
spela internationellt

Selma Arvidsson, 19 
Började spela: 2012 (10 år)
Nuvarande klubb: IFK Umeå
Moderklubb: Friska Viljor 
Badmintonklubb
Förväntningar inför JSM: 
Spännande matcher och få 
till bra spel!
Om JSM i Umeå: Rolig tävling och framfö-
rallt att det är på hemmaplan!
Mina meriter: Segrar i Elitklass
Mina långsiktiga mål: Att bli så bra som 
möjligt!

Kim Linell, 17 
Började spela: Jag började 
spela när jag var 10 år
Nuvarande klubb: IFK 
Umeå
Moderklubb: Kilafors bad-
mintonklubb
Förväntningarna inför JSM: Vinna allt
Om JSM i Umeå: Rolig tävling
Meriter: Två SM-guld HS, vunnit Svenska 
Cupen tre gånger i singel
Långsiktiga mål: Spela internationellt 

Samuel Tanzborn, 19 
Började spela: När jag var 
8 år
Nuvarande klubb: IFK 
Umeå
Moderklubb: Enångers 
BMK
Förväntningar inför JSM: Ja det har ju 
varit en knackig sommar med skador men 
söndagsspel hade suttit fint.
Om JSM i Umeå: Det ska bli kul att spela 
på hemmaplan, skönt också att slippa åka 
längre sträckor med minibussen
Meriter: Två SM-brons i HD 
Mina långsiktiga mål: Ja vem vill inte bli 

Edvard Hylander, 17 
år
Började spela: När jag var 
7 år
Nuvarande klubb: IFK 
Umeå
Moderklubb: Ljusdals BMK
Förväntningar inför JSM: Att spela på min 
högsta nivå och ge motståndarna tuffa 
matcher och därmed gå hela vägen. Det 
ska bli kul att se hur jag står mig i svensk 
badminton.
Om JSM i Umeå: Det ska bli otroligt kul att 
få spela mitt första Junior-SM på hemmap-
lan.
Meriter: U17 SM-guld i HD, silver i U17 
SM HS, Svenska Cupen guld i HD, guld i 
Gothenburg Open HS, kvartsfinal i Swedish 
International U17 HD.
Mina långsiktiga mål: Att ligga i världstopp-
en och visa alla, inklusive mig själv, vad jag 
klarar av.

VÅRA JSM-SPELARE

SE LIVESTREAM:
Du hittar kommande matcher live och när du vill på 

solidsport.com/victor-junior-sm
Varje sändning kostar 50 kr eller 125 kr för alla matcher.

U19 SM drar igång nu på fredag 3 september med kvalspel i två dagar och på söndag blir det finaler och prisceremonier. 
Fyra banor och över 70 spelare är klara för att göra upp om SM-titeln. 

Det är fem klasser som kör i helgen: HS, DS, MD, HD och DD.

SE PÅ PLATS:
Välkomna till Badmintonstadion på Ersboda och upplev 
JSM-festen på plats. Fri entré eftersom våra sponsorer

bjuder på upplevelsen.

SPELTIDER:
Fredag 3 sep: Kvalspel börjar kl 16.30

Lördag 4 sep: Huvudturnering 09.00-18.00
Söndag 5 sep: Semifinaler 09.00-12.00 

Finalpass och prisutdelning 13.00-16.00

Spelprogrammet finns online på: shorturl.at/nuDGU eller via www.badminton.nu
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CLARION COLLECTION
UMAN 
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VI TACKAR IFK UMEÅ BADMINTONS SPONSORER:

https://www.badmintonstadion.com/sv/hem.htm
https://badmintonsweden.tournamentsoftware.com/sport/draws.aspx?id=E4009262-A20F-434A-B18A-FB87B4E72830


HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IFK UMEÅ BADMINTONANNONS ANNONS10

Fira med oss!
Vi firar stort 20-årsjubileum 
med massor av erbjudanden.

DOBSOM COLBY JACKET
En snygg fritidsjacka i vatten-
avvisande kvalitet

399:
(ord. pris 899:-)

DOBSOM LERUM SET
Dam vindoverall med mesh-
foder, löstagbar luva och ärm.

499:
(ord. pris 899:-)

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

umea.teamsportia.se

DIN LOKALA SPORTBUTIK

TEAM SPORTIA • BRUKSVÄGEN 6, UMEÅ  • 090-71 79 70 • Sommartider: Måndag–Fredag 10–18 • Lördag 10–16 • Söndag 12–16

TRETORN TORNEVIK
Med Tornevik har Tretorn har ska-
pat den perfekta jakt/fiskestöveln

1199:
                 (ord. pris 1399:-)

CHIRUKA GAME HI
Jakt och vandringskänga i Mid-höjd

1999:
              (ord. pris 2499:-)

HOKA ONE CLIFTON EDGE
Den nya Edgemodellen driver
utvecklingen vidare framåt

1499:
(ord. pris 1999:-)

Sockar 
8-pack!

20:20:
(ord pris  138:-)TEAM SPORTIA 8-PACKSkön träningsstrumpa.

BRIV GRILLJÄRN DUBBELT
Grill-/smörgåsjärn i gjutjärn till utflykten

299:
(ord. pris 399:-)

TUNTURI PARKWAY
Sportig citycykel i robust finsk kvalitet

7-vxl Nexus till oslagbart pris.
Dam och herr.

5495:
(ord. pris 6495:-)

Se mer i butik 
och webbshop!

https://umea.teamsportia.se/

