
INFORMATIONSMATERIAL
SPELARE I ÖBK VT23!



Innehåll

• Vilka är ÖBK?

• Vårterminen & avgifter

• Försäljningar & sponsring

• Medlemsförmåner

• Utrustning vid badminton

• Aktivitetskalendern

• Klubbkläder 

• Tävlingsinformation

• Kontaktinformation



Vilka är ÖBK?

• ÖBK har ca 700 medlemmar varav cirka 250 är aktiva spelare i grupp.

• ÖBK har drygt 20 olika grupper igång från ung till gammal med omkring 15 ideella ledare.

• Vi har en deltidsanställd huvudtränare i Mathias Wigardt som tränar seniorgrupperna. 
Från och med HT22 har vi en halvtidsanställd barn & ungdomstränare i Ture Nilsson.

• Kansli: Niklas Sandberg är anställd klubbchef och hjälper er med alla
frågor kring verksamheten (tider, grupper, fakturor osv).

Kansliet nås bäst via mail: obk@orebrobadminton.com
- ÖBK’s kontor ligger direkt in till höger i Backahallen.

I ÖBK:s styrelse sitter följande personer: 
Ordförande Maria Malmberg, kassör Daniel Bernström och ledamöter
Åsa Erkers, Stefan Nyberg, Martin Moenvik, Mattias Waller och Robert Brask. 

NIKLAS MATHIAS

TURE
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Vårterminen & avgifter
• Vårterminen startar V.2 och slutar V.20

(Inga ordinarie träningar under sportlovet, påsklovet, eller röda dagar).

• Medlemsavgift betalas per kalenderår (2023):

- 300 kr för enskilt medlemskap

- 500 kr för familjemedlemskap (Bo på samma adress)

• Träningsavgift betalas per termin/antal pass (VT23):

För varje 60 minuters pass = 900 kr/termin
För varje 75 minuters pass = 1000 kr/termin
För varje 90 minuters pass = 1200 kr/termin

• Alla fakturor skickas via mail (kolla även skräpposten!)

• Avhopp/avslut måste meddelas till kansliet!
- För byte av grupp eller justerad träningsmängd kontakta kansliet.



Försäljningar & sponsring
• Viktigt inslag i verksamheten för att dra in pengar!

Under VT23 genomför vi följande försäljningar:

- Kakor ifrån Kakservice & Doftprinshen-produkter (feb/mars)

- Newbody (april/maj)
.

• Vid intresse av sponsring till föreningen se infoblad på hemsidan, eller kontakta Niklas



Medlemsförmåner
Som medlem i ÖBK har du flera förmåner:

• 50 % rabatt på badmintontid (strötidsbokningar). 
Registrera ditt medlemskap i Matchi för att boka banor digitalt i hallen. 

• 15 % rabatt i shopen på ordinarie pris (gäller racketar, skor och väskor), 
samt 50 kr rabatt på strängning.

• Alla träningsaktiva ungdomar hyr bana (strötider badminton) för 50 kr/speltid
(gäller till och med kalenderåret ut det året man tar studenten och det 
krävs att man köper klippkort digitalt eller bokar/betalar på plats). 

• Möjlighet att köpa gymkort för 400 kr/kalenderår. Formulär finns på hemsidan.

• Möjlighet att köpa parkeringskort för 500 kr/år (gäller kl. 06-23). 
Görs via Backahallen Shop. 



Utrustning vid badminton
• Inneskor (helst med låg sula & ej svart sula som gör märken)

• Träningskläder (shorts/tights + t-shirt/linne)

• Vattenflaska (fylld innan passet)

• Racket finns att låna de första gångerna, kan sedan köpas i
Backahallens shop till förmånliga priser. Där finns även skor,
racketlindor, bollar, väskor med mera!

• Glöm inte att det kan vara bra att stränga om racket och 
byta grepplinda med jämna mellanrum!

• Vid frågor/hjälp, fråga Niklas/Ture eller personalen i receptionen! 



Aktivitetskalendern

• På hemsidan kan du se klubbens aktivitetskalender för 2023!
Håll koll på till exempel:

• Speciella dagar när träningen är inställd (röda dagar/helgdagar)

- Inga ordinarie träningar under loven eller röda dagar.

• Läger (sportlovsläger V.8 & påsklovsläger V.14)

• Tävlingar

• Arrangemang

• Säljaktiviteter



Klubbkläder 2022-2024

• Våra klubbkläder från FZ Forza finns i Backahallens shop!

• Matchställ, dvs. t-shirt samt shorts/kjol

• Träningsoverall

• Köp/beställning görs i receptionen som
hanterar allt kring klädbitarna (ej klubben).



Tävlingsinformation
• Örebro Junior Tour – licensfri tävling alltid i Backahallen (söndag)

Vårens datum: 12 feb & 19 mars!
För alla barn & ungdomar (klasser efter spelstyrka istället för ålder)!
Vi kör nu även motionsklass för vuxna! 

• Ordinarie sanktionerade tävlingar – se hemsidan/anslagstavlan.
(Klasser efter ålder på ord. tävlingar).

• På anslagstavlan i korridoren vid omklädningsrummen
sätts aktuella tävlingar upp för information och anmälan.

• OBS! Spelarlicens krävs på alla tävlingar utom ÖJT 

(Maila kansliet: Kostnad 100-325 kr/säsong).

• Tävlingspolicy finns att läsa på hemsidan.



Vid frågor:
.

Kontakta klubbchef Niklas på kansliet
Mail: obk@orebrobadminton.com

Hemsidan: www.orebrobadminton.com

Följ ÖBK på sociala medier:
Facebook: “Örebro Badmintonklubb”

Instagram: @orebrobadminton 
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