Täby Badminton har under 10 års tid bedrivit ett framgångsrikt samarbete med Täby RIG/Åva
Gymnasium där flera av dagens seniorlandslagsspelare gått sin gymnasieutbildning, t ex. Clara Nistad,
Nico Ruponen och Daniel Ojaäär.
Många av dagens elever, däribland Viktor Aglinder och Ashwathi Pillai, återfinns i våra olika
ungdomslandslag.
Tränarduon under dessa år har varit och är fortfarande två av Sveriges mest utbildade och
meriterade tränare Peter Axelsson och Alexander Böök.
Täby Kommun/Åva Gymnasium har nu valt att avsluta sin satsning på RIG Täby och de sista eleverna
antogs HT 2016. Nuvarande elever fortsätter att gå färdigt sin utbildning på Täby RIG.
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Täby Badminton har genom åren fostrat 5 olympiska deltagare i badminton:
Christine Gandrup, Peter Axelsson, Astrid Crabo, som alla dessutom vunnit både individuella VM,och EM-medaljer samt Lag-EM Guld.
Systrarna Johanna och Sara Persson. Sara är Sveriges senaste kvinnliga OS-deltagare 2008 i Peking
och Johanna har dessutom vunnit EM-medaljer, bl. a. i DD med Elin Bergblom, som även hon är en
Täby-produkt.
Föreningen är i dag större än någonsin och klubben har ett uttalat verksamhetsmål att vara nordens
bästa klubb för både bredd- och elitsatsande spelare som vill nå sina drömmars mål.
Vi har en för Sverige unik högstadiesatsning tillsammans med Futuraskolan som ligger vägg i vägg
med hallen där våra ungdomar startar upp sin elitsatsning fr.o.m. åk 6 med schemalagd träning även
under skoltid.
Fr.o.m. HT 2017 startar vi upp Täby NIU i samarbete med Tibble Gymnasium som även bedriver NIUsatsning i 6 andra idrotter. Det faktum att Täby RIG och Täby Badminton haft ett nära samarbete
under alla år, Klubbens historik, den kompetens som finns på tränar/ledarsidan och
sparringmöjligheterna inom föreningen säkerhetsställer att NIU-verksamheten kommer att bli minst
lika högklassig som RIG-Täbys. Vår tanke är ett tätt träningssamarbete mellan NIU och RIG under de
3-4 åren då NIU startas upp och RIG fasas ut. Vårt mål är att vi skapar en helhetslösning för våra
elever i deras satsning mot nationell eller internationell elit.
Teoriutbildningen sköts i huvudsak centralt på Tibble Gymnasium tillsammans med övriga idrotter,
förutom det badmintonspecifika där eleverna kommer att delta i utbildningar inom Badminton
Swedens nya utbildningsplan.
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