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SE SVERIGES

TOPPSPELARE

I UMEÅ!

HOSTED BY:

16-17 OKTOBER • BADMINTONSTADION, UMEÅ

IFK UMEÅ BADMINTONS ELITSPELARE MÖTER
ÖVRIGA SVERIGES TOPPSPELARE PÅ HEMMAPLAN

I KAMPEN OM 40 000 KRONOR I PRISPENGAR!

UPPLEV VÄRLDENS SNABBASTE RACKETSPORT
LIVE PÅ PLATS I UMEÅ DENNA HELG!
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 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

IFK UMEÅ – TROLLHÄTTAN
TISDAG 19 OKT KL 18.30

Äntligen får vi hälsa er hjärtligt välkomna att se macherna
på Badmintonstadion. Entré 100 kr (ungdom & seniorer 50 kr, fri 

entré upp till 18 år) eller bli medlem i Smash-it Club för 195 kr 
så får du fri entré till samliga säsongens ligamatcher. Då får 

du även massor av rabatter i butiker där du sparar tusenlappar: 
www.smashitclub.se

Matcherna kan ses på solidsport.se

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

Skribenter: Simon Knutsson, Ola Molin, Hannes Andersson, Jens Marmsten, Jörgen Forslund m fl.
Foto: Stefan Persson, Arne Olofsson m fl. • Produktion: Voyce Sweden AB • Tryck: Daily Print, Umeå 2021. • Distribution: Digitalt via VK & Folkbladet 

IFK Umeå Badminton som arrangör för 
denna stora Elittävling gör Umeå Sveriges 
bästa idrottsstad till en ytterligare mer 
attraktiv stad.

Vi tillsammans jobbar för en god bredd och topp för 
att skapa förutsättningar för individen. Klubbens fina 
ungdomsverksamhet med en bra och väl fungerande 
elitsatsning och bred organisation.

Umeå Riksidrottsuniversitet med Badminton kom-
petenscenter (BKC) med dubbla karriärer skapar ett 
bra alternativt för att lyckas med sin satsning mot 
nationel/internationell karriär 

Vi önskar alla spelare i tävlingen välkomna till Umeå 
och ett lycka till!

Ari Leinonen
Ordförande Fritidsnämnden
Umeå kommun

Umeå Svensk Grand Prix 2021
Umeå hälsar alla ledare och spelare välkomna till

När du parkerar 
hos Upab handlar 

du lokalt.

upab.umea.se

https://www.umu.se/ih
https://www.umea.se/web/umea400.4.75060b33175f2f3ac3a132.html
https://www.ifkumea.com/start/?ID=162825
https://upab.umea.se/
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Melsya Nur Fitriani, 21
Började spela: 11 years old
Nuvarande klubb: IFK Umeå
Moderklubb: SGS PLN
Förväntningar och mål inför 
SGP: Win gold medal
Bästa tidigare meriter: Winner of Djarum 
Sirkuit National Surabaya 2018
Vad är dina styrkor som spelare: Techni-
que, accuracy and defensive 
Mina långsiktiga mål: Become olympic 
champion

Lucas Forslund, 19
Började spela: 11 år gammal 
Nuvarande klubb: IFK Umeå

Moderklubb: Nordmalings 
BK
Förväntningar och mål inför 
SGP: Jag ser fram emot att spela mot de 
bästa spelarna i Sverige. Jag vill hitta mitt 
bästa spela och hoppas att det räcker för 
att ta mig till semifinalerna
Bästa tidigare meriter: Tre JSM-brons
Vad är dina styrkor som spelare: Bra 
räckvidd
Mina långsiktiga mål: Jag vill bli så bra 
som möjligt

Edward Yu, 22
Började spela: 13 år
Nuvarande klubb: IFK Umeå
Moderklubb: IFK Umeå
Förväntningar och mål inför 
SGP: Jag hoppas många 
kommer och hejar! Hoppas alltid på högt 
tryck från hemmapubliken. Hoppas på att 
slita hem en medalj.
Bästa tidigare meriter: Pallplatser på elit-
tävlingar
Vad är dina styrkor som spelare: 
Hoppar som en kanin med galen smash
Mina långsiktiga mål: Förutom att bli så 
bra som möjligt är mitt mål att folk ska få 
se mig och Jonathan Forsberg på Viasat-
studion och analysera fotboll.

Romina Olyaee, 22
Började spela: Började spela 
när jag var 9 år i Tehran.
Nuvarande klubb: IFK Umeå
Förväntningar och mål inför 
SGP: Jag vill verkligen ta 
en medalj och jag ser mest framemot att 
tävla hemma plan inför hemmapublik. Det 
var länge sedan jag gjorde det. 
Bästa tidigare meriter: Flera ungdoms-SM 
medaljer samt Vann BSO i singeln i senior-
klassen när jag var junior så det var kul. 
Vad är dina styrkor som spelare: Jag skulle 
säga jag är ganska bra på droppa och jag är 
vänsterhänt vilket är en styrka enligt mig.
Mina långsiktiga mål: Jag har varit skadad 
under en lång period så mitt mål är att 
vara skadefri och kunna hålla hög träning-
smängd under en längre period och satsnin-
gen är att representera Sverige landslag.

Johan Azelius , 20
Började spela: Började spela 
när jag var 7 år i Ulricehamn 
vars klubb heter BMK Tellus.
Nuvarande klubb: IFK Umeå
Förväntningar och mål inför 
SGP: Jag har höga förväntningar på täv-
lingen både vad gäller resultat men även 
att få spela på hemmaplan vilket kommer 
vara superkul.
Bästa tidigare meriter: U17 SM-guld i 
singel, JSM guld i singeln och brons i 
Senior-SM i singel tidigare i höstas 
Vad är dina styrkor som spelare: Jag skulle 
säga att mina största styrkor ligger i mitt 
offensiva spel och min spelförståelse.
Mina långsiktiga mål: Att få representera 
Sverige i ett OS är verkligen något som 
står högst upp på min önskelista och som 
idrottare är OS de alla drömmer om och 
det är exakt samma för mig.

Andi Fadel 
Muhammad, 22
Började spela: 2 years old 
and first club was Jayaraya
Nuvarande klubb: IFK Umeå
Förväntningar och mål inför 
SGP: Win gold medal
Bästa tidigare meriter: Walikota Surabaya 
International Series 2019
Vad är dina styrkor som spelare: Speed 
and attack
Mina långsiktiga mål: Become olympic 
champion

Simon Knutsson, 46
Började spela: Började spela 
7 år gammal i IFK Umeå.
Nuvarande klubb: IFK Umeå
Förväntningar och mål 
inför SGP: Vi har många 
deltagare från klubben och ser fram emot 
många bra matcher med bra hemmastöd 
för våra spelare. För egen del så har haft 
problem med höften några månader så 
hoppas på att kunna spela för fullt.
Bästa tidigare meriter: Har vunnit några 
elittävlingar tidigare, kvartsfinaler på SM 
som bäst.
Mina långsiktiga mål: Att kunna spela och 
träna för fullt.

Ellinor Guntai 
Shadman, 22
Började spela: 9 år
Nuvarande klubb: IFK Umeå
Förväntningar och mål inför 
SGP: Jag förväntar mig ett 
bra arrangemang av klubben då vi är bra 
på att fixa tävlingar. Ser fram emot att 
se bra matcher! Mitt mål är att spela det 
bästa jag kan!
Bästa tidigare meriter: Medaljer i SGP-täv-
lingar och andra elittävlingar
Vad är dina styrkor som spelare: Bra på nät 
och att läsa spelet
Mina långsiktiga mål: Bli det bästa jag kan 
bli och ha roligt!

Jonathan Forsberg
Började spela: 8 år
Nuvarande klubb: IFK Umeå
Förväntningar och mål inför 
SGP: Hoppas på ett bra 
startfält så det blir många 
roliga matcher. Ser fram emot att få spela 
med Albin Hjelm igen, men att även få 
vinna några matcher hade varit trevligt.
Bästa tidigare meriter: Bra fråga. Det var 
länge sen jag tävlade nu men om man får 
leva på gamla meriter så har jag ett silver 
med Klara Johansson i senior-SM. 
Vad är dina styrkor som spelare: Slår väl 
ganska hårt ibland. Utöver det så finns det 
kanske lite rutin som kan komma till nytta. 
Mina långsiktiga mål: Kan väl inte riktigt 
säga att jag har några långsiktiga badmin-
tonmål just nu, men är alldeles strax klar 
med plugget så att hitta något roligt att 
jobba med skulle jag säga. Ett jobb inom 
fotboll hade varit sjukt kul.

Selma Arvidsson, 19
Började spela: Jag var 11 
år och spelade för Friska 
Viljors badmintonklubb.
Nuvarande klubb: IFK Umeå
Förväntningar och mål inför 
SGP: Roliga och spännande matcher med 
bra spel! Målet är att kunna slappna av 
och få till bra spel! Ha kul!
Bästa tidigare meriter: JSM silver samt 
brons 2021
Vad är dina styrkor som spelare: Snabb 
och skurna slag från bakplan.
Mina långsiktiga mål: Bli en så bra badmin-
tonspelare som möjligt och fortsätta så 
länge det är kul!

Samuel Tanzborn, 19
Började spela: 8 år, i Hudiks-
vall BMK
Nuvarande klubb: IFK Umeå
Förväntningar och mål inför 
SGP: Jag ser fram emot 
att få mäta sig mot de bästa. Målet med 
tävlingen är att spela så bra som möjligt.
Bästa tidigare meriter: Två SM-brons
Vad är dina styrkor som spelare: Jag skulle 
säga att mina styrkor är mitt spelsinne 
och teknik. mina svagheter är att jag 
missar en hel del.
Mina långsiktiga mål: Att nå ut i världen 
och spela på de största tävlingarna.

Matilda Bergström, 20
Började spela: 13 år
Nuvarande klubb: IFK Umeå
Förväntningar och mål inför 
SGP: Ser fram emot att få 
se bra matcher och spela 
på hemmaplan! Att alltid ge 100% i varje 
match och spela så bra jag kan.
Bästa tidigare meriter: Vinster i A-klass.
Vad är dina styrkor som spelare: Snabba 
ben på banan.
Mina långsiktiga mål: Att bli så bra jag 
bara kan med de förutsättningar jag har!

Nicole Villena, 21
Började spela: Som 11-åring i 
Luleå Badmintonklubb
Nuvarande klubb: IFK Umeå
Förväntningar och mål inför 
SGP: Det ska bli kul att 
spela på ”hemmaplan” och umgås med 
familj och vänner. Jag vill spela så bra som 
möjligt och ha kul.
Bästa tidigare meriter: SGP 2019 silver i 
DD DS, brons U19-SM DD
Mina långsiktiga mål: Jag har inga speciel-
la mål just nu, spelar badminton för att jag 
tycker det är kul.

Emma Björn, 28
Började spela: 8 år
Nuvarande klubb: IFK Umeå
Förväntningar och mål inför 
SGP: Förväntningar inför 
SGP: Ha kul, göra min grej. 
Älskar att spela på hemmaplan! Hoppas 
på mycket folk som kommer och tittar. 
Bästa tidigare meriter: SM-medaljer som 
junior.
Mina långsiktiga mål: Hungrig på en SM-
medalj som senior

Anton Tjulin, 20
Började spela: 6 år gammal i 
Botkyrka GOIF
Nuvarande klubb: IFK Umeå
Förväntningar och mål inför 
SGP: Kul att tävla! Träffa 
människor/kompisar från hela Sverige. Ha 
roligt och spela så bra jag kan.
Bästa tidigare meriter: Ett par interna-
tionella medaljer från Kroatien, Tyskland 
och Danmark, SM-medalj
Vad är dina styrkor som spelare: Jag 
är ganska snabb ibland :) Ganska okej 
spelförståelse.
Mina långsiktiga mål: Kunna fortsätta 
tävla på en hög nivå och ha kul så länge 
som möjligt.

Ronak Olyaee, 22
Började spela: När jag var 10 
år i Tehran badmintonklubb.
Nuvarande klubb: IFK Umeå
Förväntningar och mål inför 
SGP: Jag förväntar medal-
jregn för IFK umeå och för min egen del så 
hoppas jag att jag kan bidra med det. Jag 
ser framemot att få tävla på hemmaplan 
med publik.
Bästa tidigare meriter: Två SM-brons och 
silver i Lag-SM.
Vad är dina styrkor som spelare: Ibland så 
lyckas jag få till en hård smash! 
Mina långsiktiga mål: Mina mål är att 
komma upp till en hög internationell nivå 
och kunna spela och kunna konkurrera 
mot världseliten.

Nathalie Wang, 22
Började spela: Jag började 
spela i BMK Komet när jag 
var runt 9 år gammal. 
Nuvarande klubb: IFK Umeå
Förväntningar och mål inför 
SGP: Det ska bli kul att få börja tävla igen 
och jag ser fram emot att få möta nya mot-
ståndare. Mina mål är att komma tillbaka 
in i tävlingsrutin, få in det som jag har 
tränat på och spela så bra som möjligt. 
Vad är dina styrkor som spelare: Jag är 
snabb. 

Mio Molin, 16
Började spela: När jag var 
6 år och jag började i IFK 
Umeå Badminton.
Nuvarande klubb: IFK Umeå
Förväntningar och mål inför 
SGP: Jag har inga förväntningar eftersom 
det här är min första SGP och jag ser fram 
emot att tävla mot dom bästa i Sverige 
genom alla åldrar.
Bästa tidigare meriter: Jag har kommit till 
åttondel i EM och vunnit SM-guld.
Vad är dina styrkor som spelare: Mina 
styrkor är att jag är snabb, bra känsla och 
bra spelförståelse. 
Mina långsiktiga mål: Att vinna VM och 
OS.

Umeå Svensk Grand Prix
UMEÅ 16-17 OKTOBER 2021 • BADMINTONSTADION, ERSBODA

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

solidsport.com/ifk-umea-badminton
Varje sändning kostar 50 kr eller 125 kr 

för alla matcher.

Umeå Svensk Grand Prix drar igång nu på lördag med huvudturnering och på söndag blir det finaler och prisceremonier. 
Se Sverigeeliten på plats när de gör upp om 40 000 kronor i prispengar. 

SE PÅ PLATS:
Välkomna till Badmintonstadion på Ersboda och upplev 

SGP-festen på plats. Entré 100 kr (studenter & seniorer 50 kr, 
fri entré upp till 18 år) eller bli medlem i Smash-it Club  

för 195 kr så får du fri entré till samtliga ligamatcher för 
säsongen. Läs mer på www.smashitclub.se

SPELTIDER:
Lördag 16 okt: Huvudturnering 09.00-18.00

Söndag 17 okt: Semifinaler 09.00-12.00 
Finalpass och prisutdelning 13.00-16.00

HOSTED BY:

VI VILL TACKA IFK UMEÅ BADMINTONS SPONSORER:

Denna ritning tillhör 4Sign Umeå (jur. Stunt Konsult) samt IA Neon AB och får icke utan vårt medgivande helt eller delvis kopieras, 
plagieras eller på annat sätt delgivas konkurrent. Obehörigt begagnande av ritningen är straffbart och kan medföra skadeståndsansvar.
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Edvin Lundqvist, 21
Nuvarande klubb: IFK Umeå

Moderklubb: Skellefteå 
BMK.
Spelar: Främst dubbel och 
mix.

Nora Sundqvist 20
Nuvarande klubb: IFK Umeå

Moderklubb: Enånger.
Spelar: Alla tre kategorier.

Maja Bergström, 18 
Började spela: För 6 år 
sedan
Nuvarande klubb: IFK 
Umeå
Moderklubb: IFK Umeå
Förväntningar inför JSM: Ha kul och spela 
bra 
Förväntningar inför SGP: 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 inför SGP: 
Att spela bra och försöka ta mig så långt 
som möjligt Det ska bli kul att få spela på 
hemmaplan 
Meriter: U17 SM-guld i herrdubbel 
Långsiktiga mål: Att bli så bra som möjligt.

Axel Hörnlund, 17 
Började spela: Vid 8 års 
ålder
Moderklubb: IFK Umeå
Förväntningar för JSM: 
Spela skitbra
Förväntningar inför SGP: 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 SGP: Komma så långt 
jag kan och spela bra 
Meriter: två lag-sm guld, 1 sm guld, 2 sm 
silver, 2 sm brons 
Långsiktiga mål: Bli så bra jag kan och 
spela internationellt

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

Edvard Hylander, 17
Började spela: När jag var 
7 år
Nuvarande klubb: IFK 
Umeå
Moderklubb: Ljusdals BMK
Förväntningar inför SGP: 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.
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.

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 SGP: Spela så bra som 
möjligt, men så klart vore det roligt med 
medalj Kul att det spelas här på hemmap-
lan. 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 ;) 

https://badmintonsweden.tournamentsoftware.com/tournament/90090192-2567-43EF-AD89-DC3FEACB2D49
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Rapport från IFK Umeå 
Badmintons tränarteam
IFK Umeå Badminton samarbe-
tar med både Badmintongym-
nasiet NIU och med Idrottsuni-
versitets “Badminton Kompe-
tenscentrum” BKC. 

För att kunna ha ett bra samarbete 
mellan dessa tre verksamheter så har 
vi ett tränarteam på 5 tränare som 
träffas i stort sett varje vecka för att 
planera kring träningar, tävlingar, mm.

Många spelare har kommit till Umeå 
för att gå NIU eller BKC, där spelarna 
pluggar och har träningar/ledare 
genom gymnasiet eller universitet. 
Detta berikar såklart klubbens verk-
samhet då det tillkommer ambitiösa 
spelare från andra delar av landet.
Ungefär hälften av sina träningspass 
gör dessa studenter tillsammans med 
IFK Umeås träningar. 
Samplaneringen kring detta är viktig 

så att alla spelare får en bra helhets-
planering för sin träning.

IFK Umeås målsättning är att kunna 
erbjuda så bra förutsättningar som 
möjligt för spelare att utvecklas och 
att klubben i framtiden kan få fram 
fler spelare både till motionsspel 
samt till elit/landslagsspel, detta från 
antingen den egna barn/ungdoms-
verksamheten eller spelare som vill 
komma till Umeå. 

En viktig del i att ge klubbens spelares 
så goda förutsättningar som möjligt 
är vår badmintonhall. Där ges spe-
larna möjlighet att träna badminton 
så mycket de vill, styrketräna på gym-
met och ha en naturlig mötesplats att 
träffas och umgås på.

Barn- och ungdomsverksamheten har 
den här terminen ökat. För de yngre 

grupperna har vi tränargrupp som 
träffas för att samplanera och utma-
ningen är bland annat att ha tränare 
till alla grupper, det som känns bra är 
att vi har fått in ett par nya ungdoms-
ledare vilket är väldigt värdefullt för 
klubben. 

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

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

Besök vår nya klubbshop!

Jens Marmsten, Ola Molin, Simon Knutsson, Hannes Andersson, och Jörgen Forslund.

Det gör vi genom professionalism och vår kunskap gör att varje kund 
får en god upplevelse, både utifrån smak, service och hållbarhet. Vi 

finns på 22 orter från Kiruna i norr till Malmö i söder. 

NYHET! Nu finns vi även i Umeå 
Välkomna till oss på en god kopp kaffe!

Beans in Cup levererar kaffelösningar till arbetsplatser i hela Sverige och 
vi är passionerade i vår strävan att erbjuda ett bättre kaffe på jobbet. 

https://www.beansincup.se/
https://medlem.smashitclub.se/
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IFK Umeås ”andralag” hittar man i 
seriesystemets div 1 Norra. Där mö-
ter man lag som Täby 2, Bergsåker, 
Fyrisfjädern 2, Skogås med flera. 

Lagets målsättning är att ge de yngre satsan-
de spelarna i klubben utvecklande matcher, 
mer rutin genom att spela med och möta 
äldre spelare samt uppleva den sammanhåll-
ning och laganda som seriespel ger.

Många av våra yngre spelare som är mo-
tiverade och gör en bra träningsinsats får 

här chansen att spela tuffa matcher i serien 
vilket IFK Umeå ser som utvecklande för 
de unga spelarna. Seriespelet 2020/2021 
förstördes av pandemin men laget hann 
med att spela tre lagmatcher innan serien 
avbröts för säsongen. IFK Umeå 2 låg då på 
en tredjeplats efter att ha vunnit samtliga 
matcher. 

Under den gångna säsongen, som har varit i 
stort sett tävlingsfri på grund av pandemin, 
har dock träningsmoralen och tränings-
insatsen varit väldigt positiv och hög. Att 

döma av de fina prestationer som IFK:s 
spelare utförde på Senior-SM, Junior-SM 
och U17-SM  tidigare i höst har träningsmil-
jön och det hårda jobb alla lagt ned betalat 
sig bra. Med detta i ryggen tar vi oss ann 
seriespelet i div 1 norra under säsongen 
2021/2022 med stor tillförsikt och ser fram 
emot en väldigt rolig, spännande och 
utvecklande seriesäsong.

Jörgen Forslund
Lagledare IFK Umeå 2

KOMMANDE MATCHER

LÖRDAG 23 OKTOBER
Spelplats: Upplands Boservice Arena
Arrangör: Fyrisfjädern
10.00 IFK Umeå 2 - Bergsåker 1
13.00 IFK Umeå 2 - Skogås 1
16.00 IFK Umeå 2 - Fyrisfjädern 2

LÖRDAG 27 NOVEMBER
Spelplats: Täby Racketcenter 
Arrangör: Täby Arrangör: Kista
13.00 Täby 2 - IFK Umeå 2
16.00 Kista 1 - IFK Umeå 2

SÖNDAG 28 NOVEMBER
Spelplats: Kista Racket Center
Arrangör: Täby Arrangör: Kista
10.00  Sollentuna 1 - IFK Umeå 2
13.00 IFK Umeå 2 - Bromma 1

Efter en grymt bra fjolårssäsong som så-
när avslutades med ett SM-guld så stod 
Aura borta som motståndare i årets 
premiär. 

Vi saknade tyvärr en nyckelspelare i Johan Aze-
lius som drabbats av sjukdom och därmed blev 
Aura för svåra och det blev förlust med 1-5. I den 
andra matchen som är på hemmaplan möter vi 
ett på pappret starkt Halmstad men lyckas över-
tygande vinna med 5-1. I tredje matchen mötte 
vi Påvelund på bortaplan. Det var ett Påvelund 
som bestod av flera danska toppspelare, och ett 
IFK Umeå som inte kom upp i sin högsta nivå. 
Tyvärr blev det en klar 5-1 vinst för hemmalaget 
Påvelund.
 Det har alltså varit en lite knackig inledning 
med både toppar och dalar så långt. Vi ser nu 

fram emot att i fortsättningen av serien kunna 
hålla en hög nivå i varje match, vilket kommer
krävas för att toppa fjolåret.
 Målsättning för säsongen är minst semifinal, 
och i ett slutspel visade vi inte minst i fjol att vi 
är att räkna med ända in på ”målsnöret”.
 Tisdag den 19:e oktober har vi återigen hem-
mamatch där Trollhättan står för motståndet. 
Trollhättan kommer bjuda på hårt motstånd då 
de har flera duktiga danska spelare, men vi
tror på seger med 4-2 då en stigande form hos 
spelarna och hemmaplan kommer fälla avgö-
randet.
 Nu hoppas vi på en grym publik och en 
kokande Badmintonstadion så vi bjuda på en 
högklassig badmintonfest.

Lagledarna Jens Marmsten och Ola Molin

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

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.

Div 1 – IFK Umeås utvecklingslag

Våra mål i Badmintonligan

https://www.fronta.se/sv/hem.htm?fs=umea


UMEÅ SVENSK GRAND PRIX 2021UMEÅ SVENSK GRAND PRIX 2021 1110

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:

”Hur blir man en bra badmintonspe-
lare?” Jag fick frågan av en tränar-
kollega och densamme undrade om 
jag kunde skriva några rader om 
det. 

Först och främst; Jag vill inte ge sken av att 
jag har något svar på frågan, men jag vill 
lyfta fram tre nyckelpunkter som har varit 
viktiga för mig i min tränarkarriär hittills. 
Nedan belyser jag ett fåtal egenskaper och 
beteenden som jag lärt mig vara viktigt för 
träningsprocessen, både ur ett spelar- och 
tränarutvecklingsperspektiv. 

1. “Don’t major in the minors”
Lär dig tidigt att prioritera i vad som är vik-
tigt för dig i din utveckling. Av naturen ver-
kar vi människor gilla att diskutera detaljer i 
träningen som egentligen är av väldigt liten 
betydelse. Exempelvis har jag fått frågan 
om vilka återhämtningsbyxor som är bäst 
av en spelare som endast sov 5-6h per natt. 
Vi har helt enkelt lätt att fastna i trivialite-
ter, och det är såklart extra lätt hänt när de 
paketeras och marknadsförs som en ”game 
changer”. 

Som den sportnörd jag är så tycker även jag 
det är intressant att diskutera den där nya 
idrottsprylen eller senaste forskningen. Det 
finns dock en fara när vi börjar lägga för stor 
fokus vid detaljer och riktar bort fokus från 
det som faktiskt spelar roll. 

Vi behöver påminna både tränare och spe-
lare om att först sätta grunderna noggrant 
(tex träning,kost,återhämtning) innan vi 
börjar fundera på om det där nya kosttill-
skott kan ta min träning till nästa nivå. 

Det finns sex viktiga träningsprinciper 
som det är bra att ha koll på när man som 
spelare eller ledare ska orientera dig i den 
snåriga skog som är idrottsutveckling. 
De sex träningsprinciperna är : Progression, 
överbelastning,individualisering, specifici-
tet, reversibilitet och återhämtning. 

2. “Curiosity cost the cat his gains” 
(referens: The little black book of training 
wisdom)
Vikten av att vara konsekvent och tålmodig 
i sin träning.  Vi människor har en fantastisk 
egenskap, vi är nyfikna av naturen. Vi söker 
gärna utmaningar, lär oss nya saker och 
provar idéer. 

Detta kan ibland stå oss i fatet, åtminstone 
om vi pratar en spelares träningsprocess. 
Att vara konsekvent och tålmodig i sin trä-
ning är inte det lättaste när vi samtidigt har 
en tendens att vilja prova andra vägar och 
nya utmaningar. 

Denna nyfikenhet sker alltså bekost-
nad av att vi överger vår plan och 
hoppar fram och tillbaka mellan nya 
träningsprogram,metoder eller mål. Det är 
kul, motiverande och säkerligen även viktigt 
för vår utveckling att prova nya tankar och 
idéer. Men få saker är mer betydelsefullt för 
träningsprocessen än att vara konsekvent i 
sin träning. För att lyckas med detta behövs 
en stor nypa uthållighet,motivation och 
tålamod.

Ett favoritcitat av Bruce Lee ringar in vikten 
av det jag berättar om ovan: 

”I fear not the man who has practiced 
10 000 kicks once, I fear the man who 
has practiced one kick 10 000 times. “ 
Bruce lee 

3.  ”Thinking outside the box”
Den sista nyckelpunkten är riktad till oss 
tränare. Vi talar gärna om att ”tänka utanför 
boxen” och ibland gnuggar vi geniknölarna 
extra hårt och överraskar spelarna med 
någon ny revolutionerande idé!

Men innan vi börjar prata om att ”tänka 
utanför boxen” så gäller det att lista ut vad 
som finns inuti den. Vad är det fundamen-
tala momenten som en spelare behöver 
kunna? Hur ska vi träna det? Vad behöver 

vi börja göra för att ta oss till vårt mål? Hur 
ofta?

Innan vi adderar komplexitet i övningar och 
träningsprogram, behöver vi känna till grun-
derna och inte minst lära ut dem riktigt bra. 

Prestationsutveckling ligger ofta gömt i 
ospexiga,tråkiga och ofta förbisedda meto-
der.  Utmaningen ligger (som ni nu säkert 
förstått) i att envist och målmedvetet 
fortsätta arbeta med att förfina grunderna 
och bli lite bättre, lite skarpare var dag som 
går. Långsiktighet ger resultat fortare än 
vad man tror! 

Kan vi förmedla det till spelare och samti-
digt bli ännu skickligare på att lära ut dessa 
fundamentala bitar, så tror jag utvecklingen 
kan påskyndas!

I det långa loppet handlar det inte heller om 
att vara bäst just nu. Rikta istället ditt fokus 
på att bli den som är ”bäst på att bli bättre”. 
Detta gäller såväl spelare som tränare! 

Hannes Andersson
Verksamhetsledare 
Badmintons kompetenscentrum

Hur blir man en 
bra badmintonspelare?
Tre lärdomar från en tränares perspektiv
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ELEKTRISKA 
VECKOR 

Återförsäljare 

UPPTÄCK VÅRA ELEKTRIFIERADE BILAR
En del skapar magi med illusioner, vi gör det med nyskapande teknik. 
Just nu har vi elektriska veckor för våra laddbara bilmodeller som 
alla ligger i framkant av den tekniska utvecklingen. Välkommen in 
och ta del av unika erbjudanden och spännande tävlingar för hela 
familjen

MAGISKA ERBJUDANDEN!
Spara upp till 56 745 kr⁴

TÄVLINGAR FÖR HELA FAMILJEN
Tävla om weekend-paket i Stockholm med hotell och VIP-biljetter till 
Joe Labero show. Barntävling med Joe Laberos unika trollerilåda som 
förstapris.

ELEKTRISKA VECKOR 
MED MAGISKA  
ERBJUDANDEN

Bränsledeklaration blandad körning: 1,4-3,1 l/100 km, CO₂ 32-71 g/km. Energiförbrukning: 16,5-20,0 kWh/100 km (WLTP). Miljöklass Euro 6d-temp. Garanti gäller 5 år eller 10 000 
mil.  1 ) PL erbjudandet gäller Kuga Titanium Plug-In Hybrid (rek.pris 453 200 kr) resp. Mustang Mach-E RWD, standard Range. (rek.pris 584 900 kr). Månadskostnaden baserat på 
1000 mil/år, max period 36 mån. Nationellt serviceavtal ingår. Kostnader för skatt och vinterhjul tillkommer. Lokala avvikelser kan förekomma. Återförsäljaren garanterar restvär-
det.   2 )  Förmånsvärde: skatt som föraren ska betala per månad för bilförmånen, baserat på en marginalskatt på 50 %.  3 )  FordLeasing. Månadskostnad exkl. moms. Finansiering 
baserat på Explorer ST-Line Plug-In Hybrid, 795 146 kr (ord. pris 845 900 kr) inkl. moms, 36 mån, 4 500 mil, rörlig ränta 4,95 % (juni-20), särskild leasingavgift 30 % samt restvärde 
50,6 %. Admin avgift 60 kr och uppläggningskostnad 695 kr (engångskostnad) tillkommer.  4 )  Fria vinterhjul gäller endast för Kuga Plug-In Hybrid och Explorer Plug-In Hybrid.  
För Kuga, ej vid privatleasing. Samtliga erbjudanden gäller bilar som är ordertecknade av kund senast 30 november 2021.  Ovan är rekommenderade kampanjer och gäller endast 
hos de Ford återförsäljare som deltar i kampanjen samt finansiering via Ford Finans. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. Med reservation för felskrivningar och prisändringar. 

HELT ELEKTRISKA MUSTANG MACH-E
Upp till 610 km elektrisk räckvidd
Privatleasing från 5 645 kr per månad ¹ 
Förmånsvärde från 2 565 kr per månad ²

KUGA PLUG-IN HYBRID
Upp till 56 km elektrisk räckvidd
Privatleasing från 3 995 kr per månad ¹ 
Förmånsvärde från 2 252 kr per månad ²
Inkl. fria vinterhjul. Värde upp till 31 690 kr ⁴

EXPLORER PLUG-IN HYBRID
7 sittplatser, intelligent AWD och 457 hk
Ford Leasing från 4 995 kr per månad exkl. moms 3
Förmånsvärde från 3 542 kr per månad ²
Inkl. fria vinterhjul. Värde upp till 56 745 kr ⁴

https://www.carstedts.se/

