
Idén till ”Team Badminton Fond” 
startades genom att Bengt Westin och Bo 
Ahlbom diskuterade olika möjligheter för att 
ekonomiskt kunna stötta PTBK:s aktiva täv-
lingsspelare inom badminton. Lösningen bygger 
på att sponsorer, som har intresse att supporta 
PTBK:s aktiva badmintonspelare, ger ett riktat 
bidrag.

Målgruppen som ska kunna få del av dessa 
riktade bidrag utgörs av aktiva spelare i hela 
badmintonverksamheten i PTBK som idag tränas 
av Asger Madsen, Magnus Sahlberg, Alexander 
Landberg och Mattias Borg. Se närmare beskriv-
ning av dessa tränare på baksidan.

Det finns idag flera aktiva tävlingsspelare med 
goda meriter i PTBK:s badmintonverksamhet. 
Syftet med ”Team Badminton Fond” är att 
kunna utveckla och behålla spelare i PTBK:s 
verksamhet och genom denna fond ge eko-
nomiskt stöd till dessa spelare. 

Målgruppen som ska kunna erhålla eko-
nomiskt stöd från ”Team Badminton Fond” 
utgörs av nybörjare/tävlingsspelare/elitspelare 
inom PTBK:s badmintonverksamhet. För att 
erhålla stöd ska den sökande lämna in en 
meritförteckning samt en planering för att nå 
sina uppsatta mål. Ansökan skall lämnas en 
(1) månad före aktuellt event/läger/tävling.
Ansökan prövas av en kommitté bestående av 
sju personer.

Varje spelare/grupp/aktivitet som beviljas eko-
nomiskt stöd ska redovisa sina kostnader med 
kvitton och lämna en rapport om aktivitetens 
utfall till kommittén. Varje sponsoravtal ska vara 
skriftligt och löpa på minst ett år. Sponsor ska 
erhålla löpande information från kommittén. 
Sponsor blir också medlem i PTBK Business Club.
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För mer information om 
”Team Badminton Fond” 

se www.ptbk.se. 
För kontakt om intresse av att vara sponsor till fonden, 

kontakta Bo Ahlbom, ordförande i kommittén, 
på 0704-58 96 08 eller bo.ahlbom@mybriq.se.
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Asger Madsen
Asger har varit landslags-
tränare i Sverige, Schweiz, 
Tyskland och England. 
Asger är en stor tillgång 
i klubben och för dess 
badmintonverksamhet. 
Under Asgers ledning som 
huvudcoach och verksam-
het har antalet juniorer 
vuxit med flera 100% och 

växer för varje månad. Asger har även bidragit 
till en god kultur, moral och etik. Han har skapat 
ett starkt föräldraengagemang. Asger coachar 
klubbens A-lag.

 
Magnus Sahlberg
Magnus kom till PTBK 
2016 och är anställd som 
service/drift-ansvarig och 
tränar klubbens tävlings-
juniorer och elitspelare 
tillsammans med Mattias 
Borg. Magnus har en ge-
digen meritförteckning och 
var rankad 50 i världen 
och tia i Europa som bäst. 

Magnus blev tvåa i singel 2015 och trea i dubbel 
både 2015 och 2016 i SM. Magnus spelar i 
klubbens A-lag.

Alexander Landberg
Alexander kom till PTBK 
2016 och är anställd som 
tränare inom badminton-
skolan. Alexander har ge-
nomgått coachutbildning 
nivå 1 inom Badminton 
Sweden. Han har varit i 
Danmark, Norge och Indien
(maj 2017) på tränings-
läger/utbildning. 
Alexander tävlar regelbundet i elit-klass runt 
omkring i Sverige. Alexander spelar i klubbens 
A-lag.
 

Mattias Borg
Mattias kom till PTBK 
2017 och är anställd som 
tränare för individuella
träningar och tränar klub-
bens tävlingsjuniorer/ elit-
spelare tillsammans med
Magnus Sahlberg. Mattias 
har spelat i landslaget i 
åtta år, har ett flertal junior 
SM-guld och vann singel i 
SM 2017. Mattias satsar från och med 2017 på 
en tränarkarriär. Mattias spelar i klubbens A-lag.
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