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Årsmelding for sesongen 2011-(12)
Pillarguri Badmintonklubb
Styret valgt på årsmøtet 2011:

STYRET
Verv

Navn

Telefon

E-post

Leder

Lars Hagen

913 82 115

nedrebu@online.no

Sekretær

Bente
Krogsæter

415 52 767

bente.krogsaeter@sel.kommune.no

Kasserer

Mona Flåtten

Styremedlem

Dag Gården

951 57 752

dgaar@online.no

Styremedlem

Rita
Nordfjæren

992 91 627

rita.nordfjaeren@hotmail.no

Styremedlem

Jan Teigen

994 51 073

j.teigen@online.no

Styremedlem

Petter Flotten

938 62 485

s3280@sdvbutikk.no

Varamedlem

Radu Carlan

Varamedlem

s3280@sdvbutikk.no

94841759

carlan.radu@gmail.com

Torkil Alvheim

976 06 852

t_alvheim@hotmail.com

Webansvarlig

Audun Nystuen

997 25 979

audun@ottaweb.no

Valgkomite

Kari Øihusom

Valgkomite

Paul Skuland

99536119

leder

Det ble avgjort på årsmøtet i 2010 at årsmelding skulle knyttes opp mot sesong og ikke årsskifte.
Regnskap følger året. Dette ble gjort til forrige årsmøte.
Dette kompliserte arbeidet, slik at det vil være best å rapportere pr. år, men også nevne kort hvilke
aktiviteter som er forventet i den inneværende sesong.
Denne årsmeldingen gjelder i hovedsak 2011, men starten på 2012 gis også noen ord
Medlemmer
Pr. 31. desember 2011 hadde vi 49 aktive medlemmer. Det er en sterk nedgang fra året før med rundt
25, men nå er tallet i alle fall 100% korrekt. Tallene fra året før reflekterte sterk rekruttering og en del
som sluttet ut i sesongen og ble regnet som medlem. Dessuten har det forsvunnet medlemmer fra alle
grupper, også voksne.
Antall registrert (medlemstall/aktivitetstall)
Kjønn

Kvinner

Alderstrinn

0-5

6-12

13-19

Medlemmer

0

5

6

Aktive medlemmer

0

5

Herav funksjonshemmede

0

0

Menn
20-25

13-19

Totaler

26-

0-5

6-12

20-25

26-

0

6

0

7

10

2

10

6

0

6

0

7

10

2

10 46

0

0

0

0

0

0

0

0 0

46

121 Badminton

Badmintonsesongen
Det har vært en sesong med mye aktivitet og med mange utfordringer. Klubben har startet sin på andre
sesong i Eliteserien. Laget har bestått av : Radu Carlan, Marit Ulmo, Heidi Johansen, Marta Gården,
Ingrid Stav, Cathrine Fossmo Johannes Arnhoff Hagen, Ling Zhuang Zeng, Torkil Alvheim, Roger
Haugstulen, Christian Fossmo, Håkon Pettersen og Jarle Gran. Marit Ulmo skiftet klubb til Sandefjord
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etter ferien og gikk ut av laget. Radu sluttet på laget og Jarle Gran overtok ledelsen. Cathrine har vært
skadet. Klubben tok en fortjent 3. plass den første sesongen i Elitedivisjonen. Denne sesongen ligger
laget kanskje an til en 4.eller 5.plass
Det er årsmøtevedtak på at Elite satsingen skal ha egen finansiering og eget regnskap. Lars har hatt
ansvar for det administrative, mens Jarle Gran har vært leder og stått for den praktiske
gjennomføringen. Regnskap for årets sesong vil bli fremlagt på styremøte ved sesong slutt.
Elitegruppens side på Facebook: http://www.facebook.com/#!/groups/232722286782773/
Ellers har klubbens spillere deltatt på mange turneringer i aldersbestemte klasser, både bredde og topp,
og arrangert egne samlinger og turneringer.
I alle aldersbestemte klasser har klubben oppnådd eventyrlige resultater. Nærmere opplysninger finnes
på våre nettsider, www.pillarguri.com
men resultatene fra Junior NM på Lillehammer må vel anses som klubbens største bragd i 2011.
Otta Open ble arrangert senere enn noensinne i 2011, 3. – 5. juni. Grunnen skyldes hensyn til andre
turneringer og et forsøk på å gjøre turneringen til sesongavslutning for flere klubber.
Litt svakere påmelding enn vanlig. Det var ikke bruk for ekstra baner i kulturhuset.
Lars Hagen fikk Pillarguriprisen på den tradisjonelle banketten som ble holdt i kantinen på Otta
Ungdomsskole.
Otta Open vil bli arrangert i forbindelse med markeringen av Pillarguridagene og Skottetoget i starten av
sesongen 2012/13, helgen 24. – 26. august.
Klubben arrangerte også U13 Ranking i starten av 2012, 14 og 15. januar, etter oppfordring fra NBF
med vellykket resultat. Det ble spilt på matter.
Landslagssamling for U17 ble arrangert på Otta 24. – 26. februar nå i 2012
Sesongens siste og store arrangement, Junior NM 2012 vil gå på hjemmebane 27.-28. og 29. april og
det er allerede lagt ned stor innsats i planlegging og arbeid med å få inn sponsormidler.
Under junior NM som ble arrangert i samband med Ungdomslekene på Lillehammer, var Pillarguri en
med aktør gjennom Hedmark og Oppland Badmintonkrets, bl.a. med frakt, utlegging og utlån av
spillematter.
Eliteserien
Klubben har deltatt i Eliteserien med følgende spillere: Marit Ulmo, Marta Gården, Cathrine Fossmo,
Heidi B. Johansen, Torkil Alvheim, Roger Haugstulen, Radu Carlan, Johannes Arnhoff Hagen, Ling
Zuang Zheng og Jarle Grann. Det ble bestemt på forrige årsmøte at Elitesatsingen skulle ha eget
budsjett og regnskap, og at satsingen skulle stå på egne ben rent økonomisk.
Pillarguri BK har hatt en landslagspiller i U19-klassen og 2 spillere i U15-klassen.
Breddeturneringer (turneringer for alle)
Klubben har også deltatt i flere turneringer her hjemme som kalles breddeturneringer. Dette er
turneringer hvor alle klubbens medlemmer kan delta, både store og små.
Voksenturnering
Klubbens voksne medlemmer er svært viktige for klubben vår.
Det har minket litt på aktive voksne spillere gjennom sesongen. Turneringsvirksomheten har også
minsket litt.
Forbundsdommer
Jan Egil Fossmo er klubbens eneste forbundsdommer. Klubben skal i følge NBFs reglement ha en
dommer til, men i følge medlemsantallet for ved årsskiftet som var under 50 stk. er dette problemet
utsatt. Ved økt rekruttering i 2012 vil denne utfordring igjen være aktuell.
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Miljø
Arbeidet med å skape et godt miljø har hatt høyeste prioritet, men utfordringene er store og det har vært
en kontinuerlig diskusjon gjennom året i forhold til problemstillingene knyttet opp mot satsningsnivå,
trenerkapasitet, treningstider, kvalifiseringer til rankingturneringer osv.
Det har vært en målsetning om at alle i klubben skal få tilbud om å være med på turneringer, men at det
skilles mellom bredde og rankingturneringer.
På breddeturneringer kan alle som vil og som deltar noenlunde aktivt på treningene delta.
På spesielle rankingturneringer hvor nivået er høyt, er det opp til trenerne å avgjøre hvem som kan
delta.
Kriteriene i denne sammenhengen er solid oppmøte på treninger og sportslig fremgang.
Poenget er at klubben skal gi et tilbud både til de som satser sterkt på idretten og de som anser det for
å være et godt idrettstilbud og som ønsker å delta på et moderat nivå.
Det er en utfordrende oppgave å forene alle i et inkluderende og utviklende miljø, men styret har tatt
problemstillingen på alvor og jobbet hardt for å videreføre den gode lagånden som Pillarguri
Badmintonklubb er kjent for.
Toppidrett Otta Videregående Skole
I skoleåret 2011/12 har 11 spillere tatt toppidrett på Ng.Vgs avd. Otta. Av disse er 8 stk. fra andre deler
av landet. Søknadsprosedyrene har vært gjennomgått og forbedret i samarbeid med NBF, og Otta har
flest søkere til sitt tilbud enn de andre sentrene i landet. Dette skaper nye utfordringer for Pillarguri
Badmintonklubb, både i forhold til treningstid, bolig, støttefunksjoner, logistikk og miljø.
Samarbeidet mellom klubb, forbund og skole fungerer bra.

Trening og treningstilbud med mindre variasjoner gjennom sesongen
Dag

Tid

Gruppe

Mandag

16.30—18.00
19.00—20.30
20.30—22.00

U9 / U11.
U13 / U15
U17 / U19 / Voksne

Tirsdag

15.30—17.30

Toppidrett badminton

Onsdag

19.30—21.00
21.00—22.00

U13 / U15 / U17
Voksne

Torsdag

15.30—17.30

Toppidrett badminton

Søndag

18.00—22.00

Fritt spill for alle og mulighet til å lege inn
sosiale turneringer

Trenere gjennom året har vært:

Radu Carlan – nybegynnere – avsluttet midt i sesongen
Geir Vik og Torkil Alvheim – begynnere og mellomtrinnet
Radu Carlan - toppidrettspillere
Nybegynnere hadde kun tilbud om en treningstime pr. uke. De må få tilbud om trening minst to ganger i
uken.
Det har vært et mål å opprettholde et treningstilbud også i feriene, som jul, vinterferie, sommerferie og
påske, men da med redusert mulighet for instruktør og med begrenset halleie.
Det har vært forsøkt å trekke foreldrene mer med under trening med nybegynnere etter et dansk
system. Dette kan utvikles videre.
Treningsframmøtet har vært jevnt over bra. Noen har ambisjoner om å nå langt og legger ned mye tid
og energi i treninger og deltagelse i turneringer.
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Andre er fornøyd med en trening i uka og et par turneringer i året. Det er viktig at alle får et tilbud. Det er
også viktig å arbeide videre for å motivere dagens U13- og U15-spillere til å forsette og opprettholde
interessen når de går over i høyere klasser.
Landslagspillerne og talentgruppene har deltatt på flere samlinger i rundt i landet.
Økonomi
Klubben har kjørt et strengt regime når det gjelder økonomien gjennom hele året. Satsingen på
Toppidrett Badminton, profesjonell trener, mange turneringsdeltagelser, halleie, problemer i forhold til
purringer på medlemsavgifter og sponsorbidrag og bortfall av inntekter fra automatene, har gjort at
økonomien var et satsningsområde i 2011 som det var i 2010. Turneringene som har vært avholdt har
gitt bra overskudd, ikke minst fordi det har vært jobbet aktivt med sponsorer og annonsører både til
hallen, til programmet og til nettsidene. Det har også vært jobbet ekstra med å skaffe sponsede
matvarer til kiosk under turneringer.
Salg av NBF’s lodder ble utført på rekordtid. Engangsfordelskortet som klubben startet med i 2010 ble
også forsøkt i 2011, men forventningene til kortet ble ikke innfridd. Egenandelene på turneringer har
gjenspeilet de reelle utgiftene.
På denne måten har klubben klart å komme à jour med økonomien og styrket likviditeten betraktelig.
Treningsavgift for sesongen 2010/2011 som ble vedtatt på årsmøtet i 2010 var:
U11: 600,- pr. år
U13: 800,- pr. år
U15 og oppover: 1200,- pr. år
Medlemsavgiften var på kr. 150,Det kan synes som om vi ikke har klart å få til et godt nok medlemssystem med oversikt over aktive og
passive medlemmer.
Allikevel har klubben gjennom de to siste årene klart å snu et underskudd til et overskudd, og man ser
litt mer positivt på fremtiden.
Klubben har to hovedsponsorer: Sparebank1 Gudbrandsdal og Økonor.
Det arbeides videre med å få flere på plass.
Klubben hadde egen stand på Martnaden. Erfaringene var kanskje at vi hadde for mange ”produkter”,
slik at vi ikke fikk den uttellingen vi ønsket. Viktig at man på kommende Martnad fokuserer på ett
produkt, eksempelvis medlemsverving.
Drift
Drift av klubben har vært forsøkt med minimal møtevirksomhet. Dette krever at klubben har en
ansvarsfordeling som fungerer. Det er mange ulike oppgaver i en klubb som Pillarguri og det er viktig at
alle er med på dra lasset.
I en klubb som Pillarguri, med et så høyt aktivitetsnivå, reising, arrangementer, landslagssamlinger,
utenlandsopphold. osv., er det viktig at arbeidsoppgaver blir fordelt og at de blir utført med høy grad av
selvstendighet.
Det krever også at klubben har oppegående nettsider. Det er viktig at de ikke stagnerer og at alle i
klubben bidrar videre til at sidene blir enda bedre. Alle må bidra til informasjonsflyten på nettsidene, som
er vår viktigste kanal.
Videre må e-post systemet med riktige adresser hele tiden oppdateres og holdes ved like.
Det har vært avholdt 5 styremøter i 2011
Ellers har Pillarguri Badmintonklubb hatt en bra oppmerksomhet fra lokale media. Dette har resultert i
sterk mediedekning i GD og lokalavisen Norddalen. Klubben har også vært fokusert på TV2 Zebra. NRK
Hedmark og Oppland er et forsømt område og bør jobbes med videre i 2012.
Lars Hagen sitter som Pillarguris representant i Idrettsrådet i Sel Kommune og ble valgt til leder i 2011.
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Handlingsplan
Handlingsplanen for 2011 har i hovedsak blitt fulgt, men mye gjenstår. Begrepet ”alle i klubben skal bli
sett”, vil også være et hovedmål i kommende periode. Dessuten vil styret arbeide for å bedre
infrastrukturen rundt klubben, styrke økonomien, jobbe videre for å opprettholde et ToppBadmintonsenter på Otta, og bidra til at det blir bygd ny idrettshall.
For 2012 vil rekruttering være en fanesak
Styret takker
Til slutt en stor takk til alle som støtter klubben med tilskudd, annonser og banereklame. Stor takk til
tålmodige trenere. Enda større takk til foreldre og spillere for kjempeinnsatsen på alle mulige områder.
Pillarguri er en stor, liten klubb med et høyt aktivitetstilbud. Vi tar vare på hverandre og det skal vi
fortsette med.
Sammen skal vi formidle til lokalmiljøet vårt og til samfunnet rundt oss at vi bryr oss om å holde oss i
form og at vi hjelper hverandre til å bli bedre badmintonspillere og en bedre venn.
Takk for et flott badminton-år!
På vegne av styret i Pillarguri Badmintonklubb
Lars Erik Hagen

