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Styrets arbeid
Det er avholdt 4 styremøter i 2016.
Oppgaver som har pågått gjennom året var bla å planlegge, samt gjennomføre klubbens første
KM siste helgen i januar. OBK gjennomførte dette året også sin første sponsede turnering,
Namdal Open med buss siste helgen i februar. Det ble tradisjonen tro, også forberedt og
gjennomført Orkla Cup i april. I november ble det i Sondrehallen arrangert internturnering for
alle medlemmene i klubben. For første gang i historien har nå klubben dette året også deltatt i
lag-serie for 1. og 2. divisjon. En milepæl for klubben!
Styret har videre jobbet for, og opprettholdt dugnadsaktiviteten mot Orkdalingen og
Menighetsbladet. Dette er hovedgrunnlaget til inntekter klubben er avhengig av for å
videreføre antall treningstider i hallen. I tillegg har vi som tidligere fått tildelt litt
dugnadsarbeid i desember for Orkanger Aktivum.
Gjennom året har det vært en pågående kamp for å få redusert halleieprisene. Dette er en
kamp som nå ser ut til å slå positivt ut for klubben vår, og vil resultere i en halvering av
leieprisene ifra 2016! Nye priser vil gjelde ifra 01012017. Vi vil også få de samme gode
betingelsene for leie av hall til turneringer, noe som for 2017 vil gi en besparelse på hele kr
16.000,- til fordel OBK!
Vi har i 2016 hatt betydelige investeringer da økonomien har vært god det siste året. Det har
vært sponset mer til spillere i klubben som har deltatt i ulike turneringer ute, samt innleie av
enkeltspiller for å kunne delta i seriespillet. Videre har klubben gått til innkjøp av en egen
bane ifra NBF som vil bli tatt i bruk ved årets Orkla Cup. For 2017 vil klubben igjen være
nøysomme og forsiktige med nye investeringer for å ha kontroll på den gode økonomien
klubben tross alt har.
- Investeringer:








Yonex bane ifra NBF
Strengemaskin med tilbehør
LED-TV til bruk i turnering
Acer bærbar PC til kasserer
10 stk Victor Tellekasser
14 stk BOSS gulvmatter med logo
3 stk Coollang Badminton sensorer til utlån

Arrangement/Turneringer.
Vi har i 2016 deltatt på følgende turneringer:
 Brodd RT 17 Ranking turnering
 KM Midtnorsk Sør
 Smash Cup
 Verdalstreffen
 Namdal Open
 NTNUI Open
 Ålesundsvippen
 Fosentreffen
 NM junior
 Orkla Cup
 Midtsommernatt
 Øradobbelen
 Clearcup
 NTNUI Treffpunkt
 Ålesundcupen
 Trønderdroppen
 Marine Harvest Cup
 Nøkkerosa Cup
 Tommy Gåsbakks minneturnering
 Sparebanken Møre Cup
 TBK Julecup
 Blodslitet

PS! Alle resultater ligger ute på badmintonportalen.no

Medlemstall
Medlemstall for 2016.
0-5 år
Kvinner
Menn
Totalt

0
0
0

6-12 år

13-19 år

7
2
9

7
17
24

20-25 år
1
1
2

26 år og
eldre
2
17
19

Totalt
17
37
54

Økonomi
Regnskapet vil foreligge til årsmøte 2017.
Klubbens økonomi er stabilt og god. Dugnadsarbeid for Orkdal kommune og Orkanger
Aktivum har tilført klubben betydelige beløp sammen med et pent overskudd etter KM og
Orklacupen i 2016. I løpet av 2016 har det blitt foretatt flere investeringer på bakgrunn av de
nevnte inntektene.
Klubben jobber videre for å kunne knytte til seg nye samarbeidspartnere/støttespillere, og det
er opp til oss alle som er engasjert i klubben til å bidra. Alle oppfordres til å se rundt seg om
det er potensielle sponsorer som kan bidra, spesielt viktig er det mht gjennomføringen av
Orkla Cup 2017, samt til nye klubbdrakter som er på gang til høsten.
Ønsker alle en fremgangsrik 2017! 

Mvh Erik Winger
Leder

