
RIKTLINJER FÖR ” TEAM BADMINTON FOND ” 
 
 
1. Bakgrund 
 
Idén till ” Team Badminton Fond ” startades genom att Bengt Westin och Bo Ahlbom diskuterade 
olika möjligheter för att ekonomiskt kunna stötta PTBK´s aktiva tävlingsspelare inom badminton. 
 
Lösningen bygger på att skaffa sponsorer som har intresse att supporta PTBK´s aktiva 
badmintonspelare genom ett riktat bidrag. Avsikten är att vända sig till befintliga sponsorer till PTBK 
för att se om intresse finns att ge ett riktat bidrag till denna målgrupp. Tanken är att även söka nya 
sponsorer, inte minst bland medlemmar till klubben som vill supporta klubbens aktiva 
badmintonspelare. 
 
Målgruppen som skall kunna få del av dessa riktade bidrag, utgörs av aktiva spelare i hela 
badmintonsverksamheten i PTBK som idag tränas av Asger Madsen, Magnus Sahlberg, Alexander 
Landberg och Mattias Borg, se närmare beskrivning av dessa tränare nedan. 
 
 
 
2. Syfte 
 
Det finns idag flera aktiva tävlingsspelare med goda meriter i PTBK´s badmintonverksamhet. En av 
dessa är Rickard Nilsson som siktar på att kvalificera för deltagande i Paralympics i Tokyo 2020. 
 
Syftet med ”Team Badminton Fond” är att kunna utveckla och behålla duktiga spelare i PTBK genom 
möjligheten att kunna erbjuda ekonomiskt stöd till dessa spelare. 
 
 
 
3. Målgrupp 
 
Målgruppen som ska kunna erhålla ekonomiskt stöd från ” Team Badminton Fond ” utgörs av tävling 
/ elitspelare inom PTBK´s badmintonverksamhet. För att erhålla stöd skall 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 nedanstående personer. 
 
Varje spelare/ grupp som beviljas ekonomiskt stöd skall åta sig att redovisa sina kostnader med 
kvitton. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ” Team Badminton Fond ” kommitté 
 
Kommitté ska vara sammansatt av en sammankallande ordförande och minst fem 
ledamöter och utgörs idag av följande personer. 
 
Bo Ahlbom  Sammankallande / Ordf. Hedersmedlem / Sponsor 
Ida Lindeblad Sekreterare / ledamot Medlem / Förälder 
Birgitta Wigren Westin Ledamot  Medlem / Förälder/ Sponsor 
Mikael Nilsson Ledamot  Medlem / Förälder/ Mark.ans 
Fredrik Woxberg Ledamot  Medlem / Förälder 
Asger Madsen Ledamot  Medlem/ Huvudansv. Badm 
Magnus Sahlberg Ledamot  Medlem/ Tränare Badm Elit 
 
För beslut om beviljande av ansökan eller andra frågor rörande ” Team Badminton 
Fond ” krävs minst 2/3 av angivna röster i kommittén. 
 
 
 
5. Riktande bidrag till ” Team Badminton Fond ” 
 
Riktande bidrag från sponsorer till ” Team Badminton Fond ” skall placeras på ett särskilt 
avskilt konto hos PTBK, organisationsnummer 8572063389, säkerställda till fondens syfte 
och ändamål. 
 
Minsta belopp för sponsring är på 5 000 kr för att sponsor ska ha möjlighet till hallskylt 
och inbjudan till PTBK Business Club. Mindre bidrag än 5 000 kr är välkommet men då ses 
detta som ren sponsring och inga åtagande från klubben ingår.  
 
 
 
6. Sponsoravtal 
 
Varje sponsoravtal skall vara skriftligt och löpa på minst ett år. Sponsor skall erhålla 
löpande information från kommittén. 
 
Sponsor är medlem i PTBK Business Club. 
 
 
 
7. Beslut om upplösning av ” Team Badminton Fond ” 
 
För upplösning av ” Team Badminton Fond ” krävs minst ¾ av antalet avgivna röster i 
kommittén. I beslut om upplösning ska anges att befintliga medel i fonden ska användas 
till ett bestämt idrottsfrämjande ändamål inom ramen för PTBK´s verksamhet. 
 
 
 



8. PTBK´s tränar team i badminton 
 
 
 

                                         
    
Asger M                         Magnus S          Alexander L                  Mattias B 
 
 
 
Asger Madsen 
 
Asger har varit landslagstränare i Sverige, Schweiz, Tyskland och England. Asger är 
en stor tillgång i klubben och för dess badmintonverksamhet. Under Asgers ledning 
som huvudcoach och verksamhet har anta junior 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.  
 
Magnus Sahlberg 
 
Magnus kom till PTBK 2016 och är anställd som receptionsansvarig och tränar 
klubbens tävlingsjunior och elitspelare tillsammans med Mattias Borg. 
Magnus har en gedigen meritförteckning och har varit högt rankad i Europa. År 
2015 blev Magnus  3:a i dubbel under SM. Magnus är ” ankare” i klubbens A-lag. 
 
Alexander Landberg 
 
Alexander kom till PTBK 2016 och är anställd som tränare inom badmintonskolan. 
Alexander har genomgått coachutbildning nivå 1 inom Badminton Sweden. Han har 
varit i Danmark, Norge och Indien ( maj  2017 ) på träningsläger / utbildning. 
Alexander spelar i klubbens A-lag. 
 
Mattias Borg 
 
Magnus kom till PTBK  2017 och är anställd som tränare för individuella träningar 
och tränar klubbens tävlingsjunior / elitspelare tillsammans med Magnus Sahlberg. 
Mattias har spelat i landslaget i 8 år, han vann singel SM 2017, ett flertal junior SM 
guld och en hel del vinster i lag i Sverige och Danmark Mattias satsar från och med 
2017 med tränar karriär. 
 
 
 


