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ÖREBRO 

BADMINTONKLUBB 
 

ÖBK:s TRÄNINGSSVERKSAMHET 

ÖBK bedriver organiserad badmintonverksamhet i Backahallen. Badminton som är världens 

snabbaste racketsport och populär både bland unga och gamla. Vi har drygt 20 

träningsgrupper igång varje termin, från de minsta barnen 6-7 åringar till de äldsta 

motionärerna, 50+. Vi har spelare på alla nivåer: Nybörjare, motionärer, tävlingsspelare och 

elitspelare. Målet är att hitta en plats och grupp för alla som vill träna badminton - där vi 

utvecklar både spelaren och människan! Tjejer och killar tränar tillsammans och nivån går 

före ålder vid gruppindelningar vilket ger de bästa förutsättningarna för spelarna. ÖBK har 

drygt 350 medlemmar där ca 250 av dem är aktiva spelare från ung till gammal.  

 
Glada deltagare på klubbmästerskapet, maj 2019 
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IDEELLA LEDARE ÄR NYCKELN I FÖRENINGEN 

Samtliga barn och ungdomsträningar bedrivs av våra duktiga ideella ledare som är en 

blandning av unga tävlingsspelare och äldre eldsjälar. Vår huvudtränare Mathias Wigardt har 

hand om våra främsta tävlingsgrupper på seniorsidan. Vi arrangerar läger för våra 

medlemmar och grannliggande badmintonföreningar under alla skollov samt under juni 

arrangerar vi ”ÖBKs Sommarbadminton” som brukar vara välbesökta läger! 

                        

 

MER ÄN BARA BADMINTON 

I ÖBK spelar vi badminton på alla nivåer och har kul i Backahallen oavsett ålder. I ÖBK kan 

alla medlemmar känna glädje och gemenskap tillsammans. Varje säsong genomför vi en 

klubbresa där vi hyr en buss och samlar ihop spelare i alla åldrar, föräldrar och ledare och 

åker gemensamt på en tävling, senast bar det av till Falun. Där spelar vi, umgås på läktaren 

och sover i skolsal tillsammans. En väldigt bra aktivitet för att öka på klubbkänslan och hitta 

nya vänner utanför sin egna träningsgrupp. Vi har även sommaravslutning med gemensam 

middag för alla medlemmar i samband med vårt årliga Klubbmästerskap. Vår ambition är 

även att delta på specialdagar som arrangeras i länet t.ex. Idrottens Dags och liknande event.   

         
   Klubbresan till Falun, februari 2019                                        Idrottens Dag, augusti 2019 
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ÖBK:s TÄVLINGSVERKSAMHET 

I badminton kan man spela tre olika kategorier: Singel, dubbel och mixed. Det finns ett stort 

utbud av tävlingar i landet och det går att tävla nästan varje helg under säsongen. ÖBK har 

cirka 60 licensierade tävlingsspelare. Vi arrangerar 6 nybörjartävlingar varje säsong som 

heter ”Örebro Junior Tour”. De lockar omkring 70-80 spelare varje tillfälle från Örebro samt 

närliggande klubbar som exempelvis Järnvägen i Hallsberg, Carlton i Kumla och Arboga. Vårt 

största evenemang är tävlingen ”Örebrocupen” som i april 2019 lockade hela 430 deltagare 

från hela landet till Örebro, en av Sveriges största ungdomstävlingar!   

         
                     Örebro Junior Tour, oktober 2019              Örebrocupen, april 2019 

 

ÖBK:s SERIELAG 

ÖBK har även två serielag med i det svenska seriesystemet. Ett förstalag i Sveriges näst 

högsta serie division 1 samt ett andralag som under den gångna säsongen avancerade till 

division 2. I seriespelet tävlar man killar och tjejer i samma lag vilket är en positiv faktor för 

gemenskapen och sammanhållningen. Det är 8 delmatcher per lagmatch i seriesystemet. 

Målet med seriespelet är att prestera så bra som möjligt och placera sig så högt upp i 

tabellerna som möjligt, samtidigt som det sociala utanför banan är en viktig del. 
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MÖJLIGHETER ATT STÖTTA ÖBK 

Vi som förening söker kontinuerligt partners som vill stötta vår verksamhet. Det finns flera 

olika sätt att göra detta på. Man kan som företag/privatperson kliva in med pengar och få 

exempelvis en skylt i hallen, reklamplats på vår hemsida, synas i vår medlemsapp 

”Idrottsmedlem” samt få pushar i våra sociala mediekanaler (Facebook & Instagram). Du kan 

även köpa ditt eget bannamn och utöver att synas på golvet även exponeras i hallens digitala 

bokningssystem Matchi med tusentals användare varje månad. Det finns även möjlighet att 

köpa turneringsnamn och lägernamn.   

 

Vi kan även erbjuda företagskvällar/tillfällen där vi står för tränare, racket, bollar och håller 

ett pass för en anpassad grupp. Eller om du/ditt företag vill genomföra en 

badmintonturnering kan vi även organisera en sådan – alla möjligheter finns!  

Se våra sponsringsalternativ som följer vidare på sida 5-8.    

 

På ÖBK:s kansli möts du av vår anställda föreningskonsulent Niklas Sandberg. Han hjälper dig 

gärna med alla frågor som rör föreningens verksamhet från högt till lågt. 

           

Information & kontaktuppgifter ÖBK: 

 

Hemsida: www.orebrobadminton.com  

Mail: obk@orebrobadminton.com (används med fördel) 

Telefon: 019 - 33 11 72 

  
Facebook: Örebro Badmintonklubb 

Instagram: orebrobadminton 

http://www.orebrobadminton.com/
mailto:obk@orebrobadminton.com
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ÖREBRO BADMINTONKLUBB 
Sponsringsalternativ & priser 

I alla våra sponsringsförslag ingår logga och företagsnamn på vår hemsida samt publicering 

på våra sociala medier Facebook och Instagram. Exponering kan även ske i vår medlemsapp 

”Idrottsmedlem” där vi hanterar våra medlemskort.   

 

”Skylt i hallen” 
Sponsring via skylt på badmintonsidan i hallen. 
Skylt: 3000 x 950 mm. 

Pris: 10 000 kr + skyltkostnaden (1875 kr ink. moms). 

Period: 1 år, kan tecknas flera år i taget.  

 

Exempel: Skyltsponsor bakom bana 2. 
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”Döp namnet på en bana” 
Sponsring i att företaget köper namnet på en badmintonbana.  
Skylt: Förslagsvis 3000 x 950 mm i anslutning till banan eller golvtryck bakom banan. 

MATCHi: I hallens bokningssystem MATCHi döps banan om till företagsnamnet. 

 

Pris bana 1-2: 25 000 kr/st + skyltkostnaden (1875 kr ink. moms/golvtryck diskuteras). 

Pris bana 3: 20 000 kr + skyltkostnaden (1875 kr ink. moms/golvtryck diskuteras). 

Pris bana 4: 15 000 kr + skyltkostnaden (1875 kr ink. moms/golvtryck diskuteras). 

Pris bana 5-8: 12 000 kr/st + skyltkostnaden (1875 kr ink. moms/golvtryck diskuteras). 

Period: 1 år, kan tecknas flera år i taget. 

 

Exempel: Banans namn döps till företagets namn i MATCHi samt skyltexempel.             

              
 

”Företagsbadminton” 
Vi kan erbjuda företagsbadminton i olika former. Vi kan ta emot alltifrån enskilda individer 

till storgrupper upp till 32 personer. Bana, racketar, bollar och en ledare ingår i paketen. 

 

Pris:  

Hör av er med förfrågan kring antal deltagare, längd på pass och önskat upplägg kring ledare 

och utformning av passet. 

Grundpaket 1:  En ledare, max 4 deltagare, 1 tim: 800 kr 

Grundpaket 2:  En ledare, max 8 deltagare, 1 tim: 1400 kr 

Grundpaket 3:  Två ledare, max 16 deltagare, 1 tim: 2500 kr 

Grundpaket 4:  Två ledare, max 32 deltagare, 1 tim: 4500 kr 
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”Partnerskap Örebrocupen” 
Vi arrangerar ”Örebrocupen” varje vår, en av Sveriges största ungdomstävlingar i badminton, 

som lockar ca 400 spelare från stora delar av Sverige. 

 

Vid intresse kan du sponsra med tävlingsnamn: ”Örebrocupen, sponsored by ert 

företagsnamn” samt tillgång till att komma och göra reklam för er i hallentrén. 

 

Pris: 5000 kr 

Period: 1 år 

  
                                    Örebrocupen 2019 

”Partnerskap Örebro Junior Tour” 
Varje termin arrangerar vi tre upplagor av vår nybörjartävling ”Örebro Junior Tour”. Vi lockar 

ca 75 spelare blandat både killar och tjejer per tävling. Spelarna kommer både från Örebro 

och grannklubbarna som exempelvis Kumla, Hallsberg, Arboga och Västerås.  

Vid intresse kan du sponsra med tävlingsnamn: ”Örebrocupen, sponsored by ert 

företagsnamn” samt tillgång till att komma och göra reklam för er i hallentrén. 

 

Pris: 5000 kr 

Period: 1 år 

 

.     

             Örebro Junior Tour, HT19 
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”Partnerskap ÖBK-läger” 
Varje säsong arrangerar vi badmintonläger på sportlovet, påsklovet och höstlovet.  

Under sommaren arrangerar vi även ÖBK´s Sommarbadminton-läger (2 st veckoläger).   

Vid intresse kan du sponsra med lägernamn:  

”ÖBK´s Höstlovsläger, sponsored by ert företagsnamn”.  

Samt möjlighet att dela ut reklamprodukter till deltagarna. 

 

Pris: Sportlov, påsklov, höstlov: 2000 kr/st eller paketpris 5000 kr för tre st läger.  

Pris: Sommarbadminton-lägret: 5000 kr 

 
                                       Sommarläger 2019 

              

 

 

 

 

 

 


