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SAKENES BEHANDLING
SAK 1:ÅPNING
President Trond Wåland åpnet Forbundstinget 2012, lørdag 2. juni kl. 14.00.,
på Thon Hotel Oslofjord, Sandvika, ved å ønske tingrepresentantene og
gjestene velkommen. En spesiell velkomsthilsen ble rettet til
æresmedlemmene Kåre Samuelsen og Nils Petter Johansen.
Deretter redegjorde presidenten for forbundets status gjennom en
gjennomgang av de forskjellige aktivitetsområder. Han la vekt på at forbundet
i perioden hadde hatt en meget aktiv periode og at den gode utviklingen
fortsatte. Han nevnte at det var svært høy aktivitet innen de fleste områder,
og at spesielt toppidrettsarbeidet nå fungerte godt. Fokuset på økt
medlemstall hadde foreløpig ikke gitt positivt utslag. Han nevnte også at det i
perioden hadde vært god økonomisk kontroll og utvikling, og at forbundet
både hadde fått en gave fra Sparebankstiftelsen DNB og forlenget
samarbeidsavtale med hovedsponsoren DNV for 2 nye år fra og med 2013.
Vinner av Norgesmesterskapet for lag 2010/2011 og 2011/2012 ble tildelt
forbundets diplom.
Diplom ble også tildelt avdelingsvinnerne av 1. divisjon sesongen 2010/2011
og 2011/2012.
Det fremkom ingen innvendinger mot måten Forbundstinget var innkalt på, og
presidenten erklærte Forbundstinget for lovlig satt.

SAK 2:GODKJENNING AV DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS
FULLMAKTER
Listen over fullmakter, kontrollert av Forbundsstyret, innstilles
til godkjenning.
Listen over fullmakter ble godkjent av Forbundstinget.
Det ble også bedt om talerett for æresmedlem, nestlederne i komiteene,
kontrollkomiteen, landslagstrener og administrasjonen, noe tinget ga sin
tilslutning til.
Med stemmerett:

Lørdag 2. juni 47 representanter
Søndag 3. juni 47 representanter

DELEGATER FORBUNDSTINGET 2.-3. JUNI 2012:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Trond Wåland
Kari Bunes
Lisbeth H. Nilsen
Tor-Egil Kristensen
Jørn Nielsen
Anne Lisbet Flåten
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Thor Christian Tallaksen
Germain Schmid
Ulla Faarup
Line Askheim/Sverre Bergland
Christian Hervard
Anja Olsen
Ottar Stenrud
Øystein Wiborg
Kari Berntsen
Terje Fjelldal
Svein Holmen
Andre Høidebraaten
Torbjørn Lindahl
Håkon Haukebøe
Malin Andersson
Eva Haugstulen
Rita Nordfjæren
Pål Hjermstad
Lars Erik Hagen
Gunnar Jacobsen
Morgan Eklund
Torleif Hovden
Øistein Høksnes
Jarle Krokeide
Ronny Reinertsen
Helene Abusdal
Lisbeth Nagell-Dahl
Torstein Monsen
Ivan Christensen
Jørgen Rosenlund
Øystein Telle
Bård Thrane
Odd Magne Lund
Berit Blengsli
Helge Formo
Ketil Olsen
Kjell Kålheim
Mirjam Nilsen Hammeren
Anne Grethe Strandheim
Tove Laila Ingebrigtsen
Trine Rohde

Forbundsstyret
Oslofjorden Badmintonkrets
Oslofjorden Badmintonkrets
Bygdø BK (Line lørdag/Sverre søndag)
Bærum BK
Frogner IL
Frogner IL
Haugerud IF
Haugerud IF
Haugerud IF
Moss BK
Moss BK
Vestre Aker
Vestre Aker
Vestre Aker
Hedmark/Oppland Badmintonkrets
Hedmark/Oppland Badmintonkrets
Hamar BK
Pillarguri BK
V B T Badmintonkrets
Nøtterøy BK
Nøtterøy BK
Sandefjord BK
Slagen BK
Kristiansand BK
Kristiansand BK
Stavanger BK
Badmintonkretsen Vest
Bergen BK
Bergen BK
Sotra BC
Midt Norsk Badmintonkrets Sør
Midt Norsk Badmintonkrets Nord
Grong BK
Grong BK
Hålogaland Badmintonkrets
Finnmark Badmintonkrets
Berlevåg Badmintongruppe
Båtsfjord Spkl.
Båtsfjord Spkl.
Kirkenes BK

GJESTER:

Kåre Samuelsen
Nils Petter Johansen
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Sven Bjerkan

Yonex

NORGES BADMINTON FORBUND:

Rune B. Hansen

NBF

FORBUNDSKONTORET:

Espen Larsen
Sophie Thorell
Johnny Askevig
Frank Dalsgaard
Jørn Hafsten

Generalsekretær
Utviklingskonsulent
Sportssjef i NBF
Mental trener
Konsulent

SAK 3:GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN
1.
Tinget ledes av 2 valgte dirigenter. Disse ordner seg imellom ledelsen
av møtet. Protokollen føres av de valgte sekretærer, som selv fordeler
arbeidet. Protokollen undertegnes av dirigentene samt av 2
representanter spesielt valgt til dette.
2.
Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og må være undertegnet
med organisasjonens og representantens navn. Tidligere forslag kan
ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes frem etter at strek er
satt, eller at saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i
saker som står på sakslisten.
3.
Alle vedtak avgjøres ved alminnelig flertall (mer enn halvparten av de
avgitte stemmer, "blanke" ikke medregnet) og alle valg avgjøres med
absolutt flertall (mer enn halvparten av de tilstedeværende
stemmeberettigede stemmer for) med de unntak NBFs lov fastsetter.
4.
Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn et forslag. For
øvrig foregår avstemningene ved stemmetegn, hvis dirigenten ikke
finner at det bør foretas skriftlig votering.
5.
Alle forslag og vedtak føres inn i protokollen, med antall avgitte
stemmer for og mot. Det føres ikke referat av de enkelte innlegg. De
som har ordet i en sak navngis i protokollen.
6.
Dersom NBFs lov eller denne forretningsorden ikke gir anvisning for
hvilken behandlingsprosedyre som skal følges i en sak, skal vanlig
forhandlingspraksis følges. Den dirigent som leder møtet skal i siste
instans avgjøre hva som er praksis.
Vedtak: Forretningsorden enstemmig vedtatt.
SAK 4:GODKJENNING AV SAKSLISTEN

SAKSLISTE
1. Åpning
2. Godkjenning av de fremmøtte representanters fullmakter
3. Godkjenning av forretningsorden
4. Godkjenning av sakslisten
5. Valg av Tingets funksjonærer
6. Beretning for perioden
7. Regnskap
8. Retningslinjer for virksomheten 2012 - 2016
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9. Innkomne forslag
A.

LOVSAKER:

1. FORBUNDSSTYRET
Endre Lov for Norges Badminton Forbund (NBF), slik at den samsvarer med Lovnorm for
særforbund vedtatt av Styret i Norges olympiske og paralympiske komite (NIF) i styremøte
24. januar 2012.

2. FORBUNDSSTYRET
Lov for Norges Badminton Forbund, § 6, Forbundstingets gjøremål.
Punkt 11, Velge følgende representanter, I. Forbundsstyre med vararepresentanter, g), h)
og m).

3. FORBUNDSSTYRET
Lov for Norges Badminton Forbund, § 6, Forbundstingets gjøremål.
Punkt 11, Velge følgende representanter, IV. Domsutvalg med vararepresentanter, V.
Appellutvalg med vararepresentanter.

B.

IKKE LOVSAKER.

1. FORBUNDSSTYRET
Turneringsreglementet, Kap. I. Generelle regler, punkt 4, Enkeltmannsturneringer

2. FORBUNDSSTYRET
Turneringsreglementet, Kap. I. Generelle regler, punkt 7, Kategorier

3. FORBUNDSSTYRET
Turneringsreglementet, Kap. I. Generelle regler, punkt 8, Arrangementsøknad

4. FORBUNDSSTYRET
Turneringsreglementet, Kap. I. Generelle regler, punkt 10, Turneringsinnbydelse

5. FORBUNDSSTYRET
Turneringsreglementet, Kap. I. Generelle regler, punkt 11, Påmeldinger

6. BERGEN BK
Turneringsreglementet, Kap. I. Generelle regler, punkt 12, Annullering, sammenslåing av
klasser

7. FORBUNDSTYRET
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Turneringsreglementet, Kap. I. Generelle regler, punkt 12, Annullering, sammenslåing av
klasser
8. FORBUNDSSTYRET
Turneringsreglementet, Kap. I. Generelle regler, punkt 13, Seeding. Styrkeseeding

9. NØTTERØY BK
Turneringsreglementet, Kap. I. Generelle regler, punkt 13, Seeding, Rangeringsgrunnlag

10. FORBUNDSSTYRET
Turneringsreglementet, Kap. I. Generelle regler, punkt 14, Trekning.
11. FORBUNDSSTYRET
Turneringsreglementet, Kap. I. Generelle regler, punkt 16, Premiering.

12. FORBUNDSSTYRET
Turneringsreglementet, Kap. I. Generelle regler, punkt 17, Rapportering

13. FORBUNDSSTYRET
Turneringsreglementet, Kap. II. REGLER FOR NORGESMESTERSKAP (NM), punkt 5.
Endring av tidspunkt.

14. FORBUNDSSTYRET
Turneringsreglementet, Kap. II. REGLER FOR NORGESMESTERSKAP (NM), nytt punkt 19.

15. GRIMSTAD BK
Kap. IV, Regler for seriespill for klubblag, punkt 5.

16. FORBUNDSSTYRET
Kap. IV, Regler for seriespill for klubblag, punkt 6.

17. FORBUNDSSTYRET
Kap. IV, Regler for seriespill for klubblag, punkt 21.

18. FORBUNDSSTYRET
Turneringsreglementet, Kap. V. Klassifisering og rangering, punkt 3.

19. KRISTIANSAND BK
Turneringsreglementet, Kap. V. Klassifisering og rangering, punkt 4.
Ny setning, som setning nr. 2:

20. VESTRE AKER SKIKLUBB, BADMINTONGRUPPE
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Turneringsreglementet, Kap. V. Klassifisering og rangering, punkt 4.
Ny setning til slutt i punkt 4:

21. FORBUNDSSTYRET
Bestemmelser om seeding og trekning ved nasjonale turneringer, punkt 6, 8, 11 og 13.
Forslaget stilles, og er en konsekvens av, at Forbundsstyrets forslag om endring av
Turneringsreglementet, seeding, er blitt vedtatt.

22. KRISTIANSAND BK
Bestemmelser om seeding og trekning ved nasjonale turneringer, punkt 6, 8, 10, 11 og 14.

23. MOSS BK
Bestemmelser om seeding og trekning ved nasjonale turneringer, punkt 6.

24. VESTRE AKER SKIKLUBB, BADMINTONGRUPPE
Bestemmelser om seeding og trekning ved nasjonale turneringer, punkt 6.

25. NØTTERØY BK
Bestemmelser om seeding og trekning ved nasjonale turneringer, punkt 13, tekstendring for
seedingsdato.

26. FORBUNDSSTYRET
Bestemmelser om bruk av dommere, tellere og tellekasser, punkt 4.
Tilføyelse av dommere også i semifinaler.

27. FORBUNDSSTYRET
Bestemmelser om Ungdommens Badmintonmesterskap (UBM) punkt 6, Innbydelse.

28. FORBUNDSSTYRET
Bestemmelser om Ungdommens Badmintonmesterskap (UBM) punkt 9, Innbydelse.

29. VESTRE AKER SKIKLUBB, BADMINTONGRUPPE
Bestemmelser om seriespill for klubblag.
Om dette forslaget får flertall medfører det automatisk endring av Turneringsreglementet,
Kap IV.

30. VESTRE AKER SKIKLUBB, BADMINTONGRUPPE
Bestemmelser om seriespill for klubblag.

31. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS
Bestemmelser om seriespill for klubblag, Anmeldelse, punkt 5. Ny setning legges til:

Norges Badminton Forbunds årbok 2012

7

32. BERGEN BK
Bestemmelser om seriespill for klubblag.
Forslag til nytt oppsett av sluttspill i Eliteserien.

33. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS
Bestemmelser om seriespill for klubblag, Anmeldelse, punkt 18.

34. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS
Bestemmelser om seriespill for klubblag, Lagoppstilling, punkt 19.

35. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS
Bestemmelser om seriespill for klubblag, Lagoppstilling, punkt 21 og 22.

36. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS
Bestemmelser om seriespill for klubblag, Opprykk og nedrykk, punkt 23.

37. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS
Bestemmelser om seriespill for klubblag, Teknisk arrangement, punkt 26.

38. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS
Bestemmelser om seriespill for klubblag, Økonomi, punkt 36.

39. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS
Bestemmelser om seriespill for klubblag, Økonomi, punkt 36.

40. RYKKIN BK
Bestemmelser om seriespill for klubblag i aldersbestemte klasser U13 og U15.
Avviklingsform for seriespill, ungdom.

41. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS
Bestemmelser om seriespill for klubblag i aldersbestemte klasser U13 og U15.

42. VESTRE AKER SKIKLUBB, BADMINTONGRUPPE
Bestemmelser om klassifisering, rangering og rangeringsturneringer, punkt D. Grunnlag for
rangering. Ny setning til slutt:

43. MOSS BK
Bestemmelser om klassifisering, rangering og rangeringsturneringer.
E Rangeringsturneringer, ny første setning.

44. FORBUNDSSTYRET
Bestemmelser om klassifisering, rangering og rangeringsturneringer, punkt E,
rangeringsturneringer.
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45. VESTRE AKER SKIKLUBB, BADMINTONGRUPPE
Bestemmelser om klassifisering, rangering og rangeringsturneringer, punkt E, setning
endres til:

46. VESTRE AKER SKIKLUBB, BADMINTONGRUPPE
Bestemmelser om klassifisering, rangering og rangeringsturneringer, punkt E, ny setning i
tillegg til slutt:

47. FORBUNDSSTYRET
Bestemmelser om klassifisering, rangering og rangeringsturneringer.
Nytt punkt G. Poengtildeling for U23 mesterskapet, NM senior og NM junior.

48. Forbundstyret
Bestemmelser om klassifisering, rangering og rangeringsturneringer.

49. MOSS BK
Bestemmelser om norgesranking (ranking senior)
Startkontingent, ny setning:

50. FORBUNDSSTYRET
Opptak av speedbadminton.

51 .Vestre Aker Skiklubb, badmintongruppen
Saken behandles under Sak 12, Fastsette kontingenter og avgifter, men må også behandles
i sammenheng med Sak 13, Budsjett.

Under godkjenning av saklisten ba president Trond Wåland om at
Sak 50. FORBUNDSSTYRET – Opptak av speedbadminton ble flyttet til å bli behandlet som
lovsak.
Vedtak: Med denne endring ble saklisten enstemmig vedtatt.

SAK 5:VALG AV TINGETS FUNKSJONÆRER
Det velges:
2 dirigenter
2 sekretærer
2 representanter til å underskrive protokollen

Til dirigenter ble følgende foreslått: Rune B. Hansen og Helge Formo
Til sekretærer ble følgende foreslått: Jørn Hafsten og Sophie Thorell
Til å underskrive protokollen ble følgende foreslått: Ulla Faarup, Oslofjorden
Badmintonkrets og Eva Haugstulen Hedmark/Oppland Badmintonkrets.
Vedtak: De foreslåtte ble valgt.
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SAK 6:BERETNING FOR PERIODEN
Faktafeil.
Følgende er korrekt i tabellene for lagserier:
Tabell for sesongen 2010 / 2011:

2. divisjon Østlandet: 1. Haugerud IF
2. Moss BK
3. Frogner IL 2
4. Sandefjord BK
5. BMIL 2
6. Ullevål BK
7. Asker BK 2
8. OSI

Tabell for sesongen 2011 / 2012:
3. divisjon Østlandet: 1. Haugerud I.F. 5
2. Haugerud I.F. 4
3. VA 4
4. OSI
5. Frogner I.L. 3
6. Rykkinn BK 2
7. VA 5
4. divisjon Østlandet: 1. Ullevål BK 2
2. VA 6
3. Haugerud I.F. 6
4. Hamar BK

Vedtak: Beretningen, med ovenforstående rettelse, enstemmig vedtatt.
SAK 7:REGNSKAP
a:
Opplesning av revisjonsberetning 2010.
Opplesning av revisjonsberetning 2011.
b:
Opplesing av kontrollkomiteens beretning 2010.
Opplesing av kontrollkomiteens beretning 2011.
c:
Regnskap for perioden 01/01/10-31/12/10 og 01/01/1131/12/11.
Til saken hadde følgende ordet: Jarle Krokeide (opplesning av
revisjonsberetninger - konklusjon for hvert av årene
og kontrollkomiteens beretninger).
Vedtak: Regnskapene for 2010 og 2011 enstemmig vedtatt.
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SAK 8:RETNINGSLINJER FOR VIRKSOMHETEN 2012 - 2016 (Langtidsplan)
Forbundsstyret legger frem planen slik den ble vedtatt i 2010
frem til 2014 med enkelte endringer.
Forbundsstyrets innstilling:
Forbundsstyret anbefaler at de fremlagte "Retningslinjer for
virksomheten 2012 - 2016" legges til grunn for Forbundets videre
langtidsplanlegging.
LANGTIDSPLAN FOR NBF 2012 – 2016
INNLEDNING
Planen dekker perioden 2012 - 2016. Den skal være retningsgivende for forbundets
virksomhet slik forbundstinget bestemmer, og skal fremlegges på tinget for behandling.
Langtidsplanen skal være et nyttig redskap gjennom hele organisasjonsstrukturen. En åpen
forutsetning i eksisterende langtidsplan er et balanseforhold mellom toppidrett og
breddeidrett.
Langtidsplanen inneholder visjoner for fremtidig drift. Vår visjon er at badminton er og forblir
en levende idrett med vekstpotensial i Norge som plasserer oss som et solid, mellomstort
norsk forbund.
Verdigrunnlag
NBF er en organisasjon som skal arbeide for at alle gis mulighet til å utøve badminton ut fra
egne ønsker og behov. Organisasjonen skal skape et variert, utviklende og utfordrende miljø
som etablerer holdninger, skaper respekt og viser ansvar. All badmintonvirksomhet skal
bygges på grunnverdiene idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Virksomhetsidé
NBF skal være et kompetansesenter som legger forholdene til rette for at alle skal kunne nå
sine mål innenfor badmintonsporten.
Visjon
Badminton – en idrett for alle.
Langtidsplanen skal baseres på et realistisk økonomisk og bemanningsmessig fundament.
Dette er midlene som må til for å nå de målene vi har konkretisert ut fra våre visjoner.
Samtidig må en ikke la seg låse mer av eksisterende organisasjonsstruktur, enn at det til
enhver tid er mulig å justere kursen, forandre etablerte rutiner, finne nye samarbeidsformer
osv.
Det er nødvendig at Forbundsstyrets arbeid i henhold til en langtidsplan involverer
underliggende ledd i organisasjonen. Dette gjelder ikke bare troen på de mål man setter
seg, men konkret og målbevisst arbeid i henhold til langtidsplanen også på krets- og
klubbnivå.
I perioden må arbeidet opp mot klubber og kretser ha fokus. Det skal arbeides med å bedre
hallkapasiteten og det skal støttes opp om eksisterende «satsingssentre», der de beste
unge spillerne kan samles i tilrettelagte miljøer med gode treningsmuligheter.
Som for Norges Idrettsforbund generelt, er det også for Norges Badminton Forbund et
grunnleggende prinsipp å gi best mulig vilkår til alle som ønsker å drive fysisk trening på sitt
nivå. Idrett, og derved badminton, er for de fleste en helse- og miljøpositiv aktivitet. Vår
organisasjon skal ha plass til så vel mosjonister som til toppidrettsutøvere.
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Norges Badminton Forbund vil opprettholde sitt gode renommé som et seriøst arbeidende
forbund med tradisjon i engasjert innsats på egne og fellesskapets vegne.
Hovedfokus skal i perioden være:
Flere og større klubber
Flere medlemmer i forbundet (flere registrerte badmintonspillere)
Prioritering av utbredelsesarbeidet rettet mot yngre årsklasser
Opplæring av dommere
Systematisk oppfølging og opplæring av trenere
Videreutvikling av toppsatsingen generelt og satsingssenteret i Oslo spesielt
Integrering av Speedbaminton
NORGES BADMINTON FORBUNDS AKTIVITETSOMRÅDER
1. ORGANISASJON
1.1. Innledning
Det er tre nivåer i organisasjonen: forbundsplan, kretsplan og klubbplan. For en del
arbeidsområder, spesielt av overordnet idrettslig natur, er det naturlig med tyngdepunkt på
forbundsplan. For andre oppgaver er det ved samarbeid i kretsene at resultater nås. I den
daglige virksomheten er det arbeidet i klubbene som er den viktigste aktivitet i NBF.
1.2. Økonomi
Det utgangspunktet som er nedfelt i NBFs budsjetter i starten av inneværende langtidsplan,
tar hensyn til de økonomiske realiteter vi lever i. Det er lagt opp til et ansvarlig grunnlag for
forbundets drift, der man ser for seg mulige satsingsområder innen utvikling uten at dette
innebærer negative tall i budsjettet. Dette fordi det i perioden ser ut til å være såpass mange
sikre inntekter at dette er riktig. Likviditeten er god. I sum viser dette et solid utgangspunkt i
den økonomiske basis for NBFs videre utvikling og drift. Som en nødvendig basis for
driftsmidler i budsjettet, vedtok forbundstinget i 1998 en spillerlisens med forsikringsordning
samt videreføring av klubbavgiften. Denne type inntekter må det være mulig å justere og
regulere etter de føringer som blir lagt av NIF, og ut fra den økonomiske virkelighet vi vil
møte fremover. I spesielle tilfelle tillates NBFs styre å endre størrelsen av lisensen og
avgiftene for å sikre den aktivitet som er nedfelt i langtidsplanen og godkjent av
Forbundstinget ved langtidsplanen og budsjettene.
Godkjenningsordninger for badmintonutstyr er slik at det kreves et fast inngangsgebyr for å
være med i ordningen. Dette gebyret er etablert etter en målsetting som skal sikre gode
produkter fra seriøse leverandører. En volumavgift kompletterer ordningen.
Mer spesielle tiltak er fortsatt nødvendig for å opprettholde høy aktivitet. Dette betyr at
spesielle aksjoner, kampanjer eller andre tiltak som måtte ha aktualitet og potensiell
inntektsmulighet, igangsettes og oppfølges av forbundsstyret. Siste Forbundsting
opprettholdt vedtaket om et landslotteri. Det er en forutsetning for å opprettholde vårt
aktivitetsnivå at det gjennomføres et slikt lotteri, og det er en forutsetning at lotteriet
organiseres slik at inntektene som er budsjettert blir oppnådd. For å sikre dette må det
fortsatt være obligatorisk å selge lodd for klubbene. I motsatt fall vil et lotteri ikke være
hensiktsmessig, noe som igjen vil medføre behov for å endre budsjettene pga mindre
inntekter.
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Det skal arbeides videre med sponsoravtaler, som en del av NBFs inntektsgrunnlag. Fortsatt
stor innsats fra forbundskontoret og forbundsstyret i perioden er nødvendig på dette feltet.
Kontoret ved generalsekretær, sammen med president, har spesielt ansvar for dette
arbeidet. NBF har nå gode avtaler samt en meget god avtale i samarbeid med
fotballforbundet og 15 andre særforbund, noe som er meget godt for et forbund av vår
størrelse.
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Det skal arbeides med følgende økonomiske målsettinger:
Det arbeides kontinuerlig med nye inntektsbringende tiltak som skal komme alle nivå
i organisasjonen til gode.
Opprettholde god likviditet og solid grunnøkonomi.
Arbeide for sponsorinntekter på forbundsnivå.
Gjennomføre landslotteri, der alle må bidra til salget.
1.3. Administrasjon
Forbundskontorets faste bemanning er generalsekretær og konsulent.
Forbundskontorets faste bemanning er generalsekretær, og 2 konsulenter i henholdsvis 100
% og 80 % stilling. I tillegg er sportssjef ansatt i 50 % og samme person i 25 % stilling rettet
mot utviklingsarbeidet. Landslagstreneren er ansatt i 100 %, men er svært lite på
forbundskontoret, men derimot veldig mye til stede i hallen på Bygdøy. Mental trener i
engasjementsstilling er også tilknyttet forbundskontoret i tiden han ikke er på reise for å
gjennomføre aktiviteter.
Kontoret skal være et service- og kompetansesenter for badminton, for interne og eksterne
brukere. De ansatte skal derfor i nødvendig grad delta i kurs og møter for å ha høyt
kunnskaps- og kompetansenivå. Det er videre forutsatt at de ansatte er aktivt til stede på
NBFs arrangementer.
Kontorets hovedoppgave er å iverksette forbundsstyrets vedtak og være delaktig i
forskjellige utviklingstiltak. Andre viktige arbeidsområder er: Generell kontoradministrasjon,
økonomikontroll og budsjettoppfølging, regnskapsførsel, administrasjon av kurs- og
utdanning, koordinering av propaganda- og markedsføringstiltak, arbeide med
inntektsbringende tiltak, fungere som kontaktledd til NIF og andre særforbund samt andre
samarbeidende organisasjoner. Ved siden av dette, saksforberedelse og
utredningsvirksomhet for NBFs styre og arbeidsutvalg. Deltakelse i nasjonale og
internasjonale møter etter behov.
I dag har kontoret funksjonelle lokaler, med areal tilstrekkelig for dagens og morgendagens
virksomhet.
Kontoret skal være moderne med optimal grad av hjelpemidler for den daglige drift, samt for
kommunikasjon og tilgjengelighet for alle medlemmer i NBF. Plassering i NIFs lokaler i
Ullevål stadion innebærer sentral plassering og tilgjengelighet til andre servicefunksjoner.
Målsetting:
Aktivt og teknisk moderne forbundskontor som dynamisk sentrum for NBF.
Vektlegge høyt kunnskaps- og orienteringsnivå på forbundskontoret.
Fysisk plassering i NIFs lokaler i Ullevål stadion, som aktiv partner i et idrettslig
fellesskap.
1.4. Sportslig ansvarlige
NBF må til enhver tid ha et profesjonelt apparat for ivaretakelse av sportslig utvikling. Det er
pr i dag ansatt en heltidsansatt landslagstrener for å ivareta dette arbeide, samt en
sportssjef i 50 % stilling. I tillegg benyttes det engasjerte trenere for å avhjelpe med deler av
arbeidet med enkelte grupper av spillere.
Målsetting:
Utvikle toppidrettsarbeidet for unge spillere på alle plan
Sørge for et sportslig godt nivåtilpasset tilbud for seniorspillerne
Deltakelse med landslag i internasjonale mesterskap
Deltakelse med enkeltutøver(e) i OL
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1.5. Medlemsbladet
Medlemsbladet utgis nå som elektronisk utgave, og slik bør det gjøres i fortsettelsen.
Det bør fortsatt være slik at klubbene bidrar til bladets økonomiske fundament gjennom
abonnementsavgift. Styret er av den oppfatning at et slik elektronisk medlemsblad med
begrenset utgivelser pr år er hensiktsmessig å opprettholde. Dette fungerer som et godt
supplement til nettsidene og andre kanaler for bruk ved formidling av nyheter og
informasjon. Medlemsbladet har innarbeidet seg med en redaksjonell form mer i linje med
artikler og reportasjer og mindre mot nyheter.
.
Målsetting:
Bladet i elektronisk utgave skal være medlems- og PR blad for NBF.
Klubbene bidrar til bladets økonomiske fundament gjennom abonnementsavgift.
1.6. Andre kommunikasjons- og informasjonskanaler
NBF skal videreutvikle bruk av alternative kommunikasjons- og informasjonskanaler som et
supplement til elektronisk medlemsblad. Spesielt vektlegges utvikling av forbundets
hjemmeside. Dette arbeidet vil fortsatt legges til en ansvarlig på kontoret slik det er gjort den
siste tiden.
Målsetting:
Den totale kommunikasjonen og informasjonen i NBF skal gjøres lettere tilgjengelig,
mer kostnadseffektiv, mer profesjonell og være oppdatert.

2. FORBUNDSNIVÅ, KRETSNIVÅ OG KLUBBNIVÅ
2.1. Forbundsnivå
Forbundet ledes pr i dag av et forbundsstyre som er bygget opp etter et prinsipp der lederne
i fire fagkomiteer deltar i styrearbeidet sammen med to frittstående visepresidenter og
presidenten. I tillegg er det egne utvalg for integrering/funksjonshemmede og ungdom.
Forbundskontoret skal fungere som det dynamiske sentrum for impulser fra den daglige drift
i klubber og kretser. Forbundsstyrets medlemmer skal engasjere seg i sentrale idrettslige
sammenhenger i Norges Idrettsforbund, og også i internasjonale fora, der det er mulig å
gjøre sitt syn gjeldene.
Det er en forutsetning for vekst og løsning av de oppgaver forbundsstyret er pålagt av
forbundstinget, at man har en solid bemanning i komiteene. Det er således viktig at de
underliggende ledd er villig til å stille med representanter som kan bidra til løsning av felles
oppgaver. Det forutsettes en fleksibilitet med hensyn til nåværende komitéopplegg, og en
må være forberedt på omstrukturering dersom forbundstinget velger andre prioriteringer,
eller det daglige arbeidet krever andre organisasjonsmessige løsninger.
Styret ser en utvikling i retning av mindre ressurser til bruk i frivillig arbeid også på
forbundsnivå. NBF bør til enhver tid vurdere hvordan utviklingen kan møtes fremover.
Målsetting på forbundsnivå er å iverksette langtidsplanen samt å delta aktivt i nasjonal og
internasjonal idrettsledelse.
2.2. Kretsnivå
Forbundet følger idrettens vanlige organisasjonsoppbygning, dvs. klubb, særkrets og
forbund. Noen av kretsene er meget aktive, mens andre er mindre aktive. Det er gjort et
stykke arbeid for å få alle kretsene til å fungere godt i den siste perioden, blant annet med
regelmessige kretsledermøter. Arbeidet er ikke fullført og må ha fokus videre. Tettere
kontakt mellom kretsen og forbund - klubb må være et av målene fremover.
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Det er ønskelig at alle kretsene er organisert etter samme mønster som forbundets sentrale
styre. Dette letter arbeidet og kommunikasjonen mellom de forskjellige ledd i NBF.
Kretsene skal bla arbeide med:
- Lagserier
- Treninger for kretsens beste spillere
- Lederutdanning
- Dommerutdanning
- Terminliste
- Anlegg
- Tid i haller
- Kontakt med det offentlige
- Klubbene i kretsen.
2.3. Klubbnivå
Klubbene arbeider ut i fra hovedlinjene i langtidsplanen, kretsenes planer og klubbenes
prioriteringer vedtatt på sine respektive årsmøter. Klubbene bør i sine planer ta opp
hovedprioriteringene i langtidsplanen og kretsenes planer. Sentrale arbeidsområder i
perioden i prioritert rekkefølge for klubbene er følgende:
- Bedre klubbdrift gjennom økt bevisstgjøring og målrettet arbeid (NIFs start- og
oppfølgingsmøter klubbutvikling vil være sentrale virkemidler, sammen med
spesifikke NBF-tiltak rettet mot klubbene)
- Satse på rekruttering av barn og ungdom, og på tiltak for å beholde disse i
organisasjonen
- Øke trenerkapasiteten
- Utdanne dommere
- Økt satsing på trivsel og godt klubbmiljø
- Arrangere gode og inspirerende turneringer
- Økt engasjement i nærmiljøet, engasjement i og om mulig representasjon i
kontaktutvalgene/ idrettsråd i kommunene
- Engasjement og deltakelse i særkretsens og idrettskretsens arbeid
- Flere jenter/kvinner med
- Etablere en treningskultur som også tilgodeser potensielle toppspillere
3. KOMITEENE
3.1. Instruksjon og utdanning
INNLEDNING
Instruksjons- og utdanningskomiteens hovedoppgave er å legge forholdene til rette for
instruksjon og utdanning i klubber, kretser og på forbundsplan. Arbeidet skal heve det
generelle badmintonfaglige nivå i landet, herunder skolering av nye tilhengere av
badmintonsporten.
MATERIELL
Komiteen skal prioritere utvikling av ulike typer hjelpemidler og materiell, og ved det skape
faglig bakgrunn for målrettet utvikling av spillere, trenere, dommere og administrative ledere.
Kursmateriellet skal jevnlig oppdateres og presenteres i enhetlig design. Markedsføring av
utdanningstilbudet må skje generelt og spesielt i samarbeid med andre komiteer og utvalg i
henhold til foreliggende langtidsplan.
TRENERE
IUK må konsentrere seg om utvikling av trenere på grunnplanet og på kretsplanet, men det
er også behov for aktiviseringstiltak overfor de som er utdannet. Etter behov skal IUK være
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med å bidra i klubbutviklingstiltak, både med utdanningstiltak for ledere og trenere.
Utdannelse av topptrenere generelt kan både skje i fortsatt samarbeid med andre nordiske
land og internasjonale organer, for utveksling av materiell og ideer, og for å opprettholde et
høyest mulig faglig nivå i arbeidet, eller på eget initiativ hvor det nyttes både intern og
ekstern kompetanse.
LEDERE
IUK må arbeide for at flest mulig klubber skolerer sine ledere og dermed blir sterkere og
viktige elementer i forbundet.
NOEN SENTRALE ARBEIDSOMRÅDER
Et sentralt stikkord er klubbutvikling, med en rekke arbeidsområder knyttet til dette.
Utfordringen ligger i bevisst holdning til blant annet følgende områder:
- Stadig utdanning av trenere og ledere i klubbene.
- Oppfølging og etterutdanning av trenere og ledere.
- Stimulere og bidra til samarbeid i klubber og kretser om bruk av trenere.
- Bidra badmintonfaglig til instruksjons- og treningsleire og bedre tilbudet av slike leire
på landsbasis.
- Utvide utdanningstilbudet for administrative ledere på klubb- og kretsplan.
- Utvikle enklere og kortere kurs for administrative ledere.
- Opprettholde faglig samarbeid med NBFs øvrige organer og med eksterne partnere.
- Stimulere til gjennomføring av flere aktivitetslederkurs.
- Sammen med UK, utdanne flere lærere for at disse skal kunne utbre sporten og virke
som instruktører i skolen.
Konklusjon og prioritering:
1. IUK må arbeide med planmessig utdanning av den type ledere/trenere badminton-Norge
til enhver tid har størst behov for.
2. IUK bør øke innsatsen med hensyn til markedsføring av kurs.
3. IUK må arbeide for aktivisering og oppfølging av tidligere kursdeltakere.
4. IUK må stimulere til økt aktivitet i treningen på høyt nivå i klubb og krets.
5. IUK bør arbeide med utvikling av enkelt materiell for bruk i de forskjellige delene av den
vanlige spilletreningen, som til enhver tid pågår.
3.2. Konkurranse
INNLEDNING
Konkurransekomiteen har ansvar for konkurranseaktiviteten.
TERMINLISTEN
Arbeidet med terminlisten må ta sikte på en terminliste:
• Godt koordinert innen Norden både på senior og junior siden
• Hvor det søkes å holde mest mulig faste datoer for de viktigste terminlistebegivenhetene
• Som sprer aktiviteten ut over hele sesongen (september - april) for alle grupper
• Som stimulerer til optimal aktivitet tilpasset behov og spillergrunnlag i de enkelte kretser
slik at en får turneringer av høy kvalitet. Dette forutsetter samarbeid både innen og mellom
kretser i tillegg til koordinering på forbundsnivå.
• Som sikrer en hensiktsmessig geografisk fordeling av rankingturneringer, slik at
reisebelastninger blir så tilnærmet lik på klubbene som mulig.
• Med økt antall samlinger har presset på terminlisten blitt enda sterkere. Det fører til at NBF
sentralt bør/må legge enda sterkere føringer for premissene til terminlisten. I praksis vil dette
innebære at viktige turneringer/begivenheter fastlegges allerede i den foreløpige
terminlisten.
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Med den nye elektroniske søke- og terminliste prosess på plass så må terminlisten bli
søkbar etter en rekke kriterier..
Målsettingen:
Det nye systemet gjør at arbeidet med turneringssøknader og oppsett og bruk av terminliste
blir langt enklere, og det er KK og Forbundsstyrets ønske at så mye som mulig av det
manuelle rutinemessige arbeid som kretsene og Forbundskontoret har utført skal falle bort.
KK vil i planperioden jobbe for å optimalisere de nye prosessene ytterligere og sørge for at
de nye verktøy også skaper enklere administrative rutiner for klubben.
RANKING OG KLASSIFISERING
Hensikten med rangering og klassifisering er:
• Motivere til deltagelse i turneringer og lagserier
• Seede de beste spillerne i turneringene
• Gi grunnlag for gode turneringer med godt deltagergrunnlag for klasser med minst mulig
styrkeforskjell innen klassene.
• Gi grunnlag for oppsetting av lagserielag for å gi best mulig sportslig utbytte av
lagseriekamper.
Målsetting:
En ønsker å videreføre elektronisk rangerings og klassifiseringssystem. Poengsystemet skal
ha følgende egenskaper:
• Klassifiseringen skal foregå ved et minimum av administrativ innsats ved at all behandling
av data foregår elektronisk direkte gjennom Cup2000 og PlanAssist.
• Alle klassifiseringspoeng og turneringsresultater skal være enkelt tilgjengelige for alle på
nettet.
• Alle klassifiseringspoeng og turneringsresultater skal oppdateres på NBF's hjemmesider så
snart resultater er mottatt fra arrangør.
• Alle turneringsarrangører må benytte Cup2000 og PlanAssist.
TURNERINGER
Målsetting:
• Et turneringstilbud som gir alle tilbud om turneringer med god deltagelse av spillere som gir
spenning om utfallet for et flertall av kampene. Turneringstilbudet gjelder helt fra unge og
ferske spillere opp til spillere med behov for internasjonal matching.
• Det er tilbud både om tradisjonelle turneringer som går over 2 eller flere dager og om korte
enkle turneringer med varighet på noen få timer for den enkelte deltager.
• Et tilbud om kortvarige turneringer spesielt tilpasset nye, unge spillere.
• Arrangørene har tilgang til elektroniske systemer for administrasjon, trekning,
kampavvikling og rapportering som krever et minimum av arbeidsinnsats.
• Turneringsoppmenn har lett tilgang til komplette og oppdaterte rangingslister til hjelp for
seeding.
• Det er tilgang på dommere/tellere (tilpasset turneringstypen) som kan benyttes.
• Det er tilgang til egnede systemer for visning av stillingen i de enkelte kampene slik at
publikum til enhver tid kan holde seg orientert.
• For større turneringer er stillingen i de enkelte kampene tilgjengelig og "rimelig oppdatert"
på nettet, samt at for utvalgte turneringer skal det streames live.
Forbundets ansvar vil hovedsaklig være:
• Skaffe til veie, tilrettelegge og tilby systemene.
• Sørge for at det finnes et relevant kurstilbud for utdanning av dommere og
turneringsarrangører.
• Utarbeide en terminliste som gir mulighet for et godt balansert turneringstilbud i alle
kretser.
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• Tilrettelegge for en generell kvalitetsheving av alle tilbud, samt tilrettelegge for muligheter
til mer seriespill og alternative turneringsformer.
• Sørge for at alle rapporterte resultater er reflektert i den gjeldende rangeringsliste
Kretsenes ansvar vil hovedsaklig være:
• Koordinering av terminlisten innen kretsen og med nabokretser samt motivere for et variert
turneringstilbud.
• Å sørge for utdanning av dommere og turneringsarrangører.
• Bidra til at det benyttes dommere/tellere i størst grad ved turneringene.
• Å tilby klubbene koordinering av turneringsutstyr tilgjengelig i kretsen/nabokretsen.
• Faglig støtte til klubbene.
• Rapportering av resultater for turneringer og lagserier arrangert i regi av kretsen innenfor
de frister som følger av gjeldende bestemmelsesverk.
Klubbenes viktigste oppgaver vil være:
• Motivere medlemmene til deltagelse i både egne og andre klubbers turneringer.
• Motivere medlemmene til deltagelse i dommer- og arrangementskurs.
• Benytte dommere/dommeraspiranter/tellere i turneringene.
• Anskaffe og benytte elektronisk basert system for turneringsadministrasjon.
• Anskaffe og benytte hensiktsmessig utstyr for visning av poengstillingen i alle kamper.
• Arrangere turneringer tilpasset behovet i området.
• Rapportere inn resultater fra alle turneringer i klubbens regi som er godkjent for å gi
rankingpoeng innenfor de frister som følger av gjeldende bestemmelsesverk.
SERIESPILL
Målsetting:
Prioritering av seriespill for yngre, U15 og U13.
Et seriesystem som gir tilbud til alle - uavhengig av spillestyrke, alder og kjønn – om
deltagelse i en serie hvor det anses som en selvfølge at det kjempes om opprykk og
nedrykk i alle divisjoner.
• Et seriesystem hvor det er sportslige, og ikke økonomiske, faktorer som er avgjørende
for deltagelsen.
• Et seriespill som både innen de enkelte klubbene og i lokalmiljøet kan bidra til
klubbidentitet og sunn lokalpatriotisme.
• Et seriespill som virker motiverende for utvikling av klubbutvikling og seriøs
treningsinnsats.
• Et seriespill som utvikler et godt miljø både innen og mellom klubbene.
• Et seriespill som gir spenning og et godt sportslig tilbud til alle deltagere.
DOMMERE
Det er i dag mangel på dommere av alle kategorier. Det medfører både for stor belastning
på den enkelte dommer og at mesterskap, rankingturneringer og eliteserien får relativt høye
dommerkostnader. Det fører dessuten til at lagserier fra 1. divisjon og nedover samt de aller
fleste vanlige turneringer arrangeres helt eller delvis uten dommere.
Det er derfor et prioritert mål å utdanne først og fremt flere kretsdommere. I praksis vil det
f.eks. kunne gjennomføres ved et samarbeid mellom dommerkomiteen og arrangører av
rankingturneringer og mesterskap ved at disse får anledning til å benytte sine egne
godkjente, nyutdannede kretsdommere ved disse arrangementene. Dette krever relativt
langsiktig planlegging, da det tar relativt lang tid å skaffe den nødvendige praksis. En
ytterligere positiv bi effekt ved en slik fremgangsmåte er god tilgang på dommerkandidater
ved turneringer i angjeldende distrikt.
NBF viderefører krav til klubbene om å ha med dommere for å kunne delta i konkurranser i
NBFs regi.
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Etter hvert som antallet kretsdommere øker, vil de danne et grunnlag for å få flere forbundsog internasjonale dommere.
OPPMENN
KK og Dommerutvalget vil også i kommende periode ha ekstra fokus på utvikling av
oppmenn til turneringsavvikling. En av de viktigste elementene her er å kunne sørge for at
det finnes god kunnskap og forståelse for regelverket også blant de som settes opp som
oppmenn på lokale turneringer. Kravet om dommerutdannelse for å kunne være oppmann i
NBFs turneringer vil fortsatt være der, men vi ser behovet av en utdanning som kan hjelpe
de lokale arrangører å avvikle bedre arrangement.
Dommerutvalget vil også utarbeide retningslinjer for hvordan uønsket adferd knyttet til gule
og røde kort skal håndteres.

ADMINISTRASJON
For å dra nytte av den kompetanse og kreativitet som finnes i badmintonmiljøet, bør de
mulighetene IT-teknologien gir utnyttes til en bedret kommunikasjon mellom
konkurransekomiteen og badminton-Norge."
IT-teknologien muliggjør en vesentlig billigere og hurtigere kommunikasjon mellom
konkurransekomiteen, storkretsene, klubbene og medlemmene. Dette vil bli utnyttet i 5årsperioden slik at NBF's konkurranseaktivitet kan maksimere nytten av den kompetanse,
kunnskap og kreativitet som finnes i det samlede badmintonmiljøet.
Arbeidet med en "Turnerings- og mesterskaps håndbok" er på det nærmeste sluttført.
Håndboken skal inneholde alt en arrangør trenger å vite helt fra søknaden om å få arrangere
turneringen til den siste rapporten er levert. Den skal definere de forskjellige turneringstyper,
krav og rettigheter for arrangørene for alle typer turneringer/mesterskap samt
bruksanvisning for rapportering av lagserier og turneringer. Håndboken vil kun være
tilgjengelig på/via NBF's hjemmesider, men vil selvfølgelig kunne skrives ut/lastes ned.
KONKLUSJON OG PRIORITERINGER
• Videreutvikle/utvikle lagspill for yngre.
• Avvikle landsfinale for kretslag i U13 og U15, og andre klasser dersom disse innføres.
• Utarbeide "Håndbok for mesterskap og turneringer".
• Ta i bruk felles system for administrasjon og rapportering av turneringer og seriespill.
• Videreutvikle det nye systemet for rangering og klassifisering som benytter alle resultater
fra offisielle turneringer og lagserier.
• I samarbeid med kretser og klubber arbeide for en terminliste som gir et mer variert og
markedstilpasset turneringstilbud til alle fra unge nybegynnere til internasjonale spillere.
• Utnytte IT-teknologien til bedret kommunikasjon mellom konkurransekomiteen, storkretser
og klubber.
• Jobbe for å få frem en gruppe med lokale oppmenn med bedre regelkunnskap som kan
være en støtte for turneringsavviklingen
3.3. Toppidrett - Sportslig utvikling
INNLEDNING
NBF skal jobbe målbevisst for å høyne nivået på våre beste utøvere både i aldersbestemte
klasser og for senior. Toppsenter i Oslo, regionale satsingssentre og optimalisering av
rammebetingelser for de beste skal fokuseres på å motivere spillerne til å satse maksimalt
på badminton, og på sikt høyne nivået på norsk toppbadminton.
Hovedoppgavene for toppidrettssatsingen i kommende langtidsperiode blir å optimalisere
opplegget ved toppsenteret, samt å koordinere satsingen i Oslo med satsingen ved andre
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satsingssentre (for tiden i Sandefjord, Kristiansand og Otta), og ikke minst i leddet mellom
klubb og forbund.
.

HOVEDMÅL
Målet for toppidrettsarbeidet er å opprettholde, og om mulig optimalisere, kvalitativt gode
tilbud til de talenter som velger å satse på badminton. Tilbudene skal fortsatt være så gode
at utøverne har en reell mulighet til å nå et internasjonalt nivå. Det skal være fokus på
optimalisering av tilbudet for våre aller beste utøvere ved toppsatsingen i Oslo.
STRATEGISKE MÅL
Generelt
Toppidrettskomiteen (TIK) skal tilrettelegge for at talentfulle spillere skal kunne oppnå et
internasjonalt nivå. Dette innebærer et profesjonelt trenerteam, optimalisering av
treningskvalitet og kvantitet, og at satsingen tilrettelegges for kombinasjon med
skole/studier/jobb.
Ved siden av den faktiske gjennomføringen av det daglige treningsarbeidet og konkurranser,
etter de periodeplaner som er utarbeidet, skal arbeidet med toppsatsingen i perioden ha
følgende særlige fokusområder:
-

-

Oppfølging og individuelle samtaler med spillerne
o Planer for trening
o Planer for konkurranser
o Mental trening
o Kosthold
Kommunikasjon med klubber og klubbtrenere
Kommunikasjon med BE/BWF, NIF, Olympiatoppen og andre relevante
samarbeidspartnere

Detaljene rundt disse tingene er nedfelt i handlingsplanen til TIK.
Satsingssentre
Vi har nå 3 regionale satsingssentre i tillegg til Oslo, og samtlige er knyttet opp mot
skoletilbud i de respektive byene. Det er ikke gjort noen endringer i forhold til kriteriene for
satsingssentre, men vi registrerer at også yngre spillere drar nytte av de gode trenerkreftene
på disse senterne. TIK ser positivt på dette, og oppfordrer satsingssentre til å samarbeide
med kretsene om å trekke denne spillergruppen inn i satsingen i enda større grad.
Organisering
Toppsatsingen i NBF organiseres som vist i modellen under.
Toppidrettskomiteen utgjøres av den valgte leder samt nestleder. Sportssjef og
landslagstrener skal være ansatt i engasjement. Ved satsingssentrene er det respektive
klubber, med støtte fra NBF, som engasjerer trener(e).
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Modell for organisering av NBFs toppidrettssatsing
Landslagsgrupper
NBF har landslagsgrupper for senior, U-19 og U-17, og talentgrupper for U-15 og U-13.
Spillere til de ulike gruppene tas ut for kommende sesong i forkant av sommeren. For uttatte
spillere innebærer det at det gis et sportslig tilbud til dem gjennom sesongen, samt at det
stilles en del krav til dem i forbindelse med trening, deltakelse osv.
Landslagsgruppene/talentgruppene er dynamiske, slik at det kan foretas endringer gjennom
sesongen.
Sportslige målsettinger
Med 5 års erfaring med toppsatsing i Oslo er vi fortsatt i en tidlig fase i forhold til en
kulturendring i norsk badminton. I de kommende årene må toppsatsningen spisses enda
mer på seniornivå. Vår overordnede målsetting er å skape senior elitespillere og det må
være et mål senest i 2016 å ha spillere med i den europeiske topp 20. En forutsetning for å
lykkes med dette er at vi får en bredere landslagsgruppe med tilholdssted i Oslo. Med en
bredere landslagsgruppe følger også behovet for en assisterende landslagstrener på deltid.
Begge disse forholdene vil kreve økte budsjettrammer for TIK, spesielt i siste halvdel av
denne langtidsperioden. Vår langtidsplan er basert på at disse bevilgningene kommer, og i
motsatt fall er det vår vurdering at vi må være innstilte på å revidere de sportslige
målsettingene.
Vår bredde på ungdomssiden skal være fundamentet for vår videre satsing med fokus på
utvikling av vårt konkurransesystem og vårt treningssystem så overgangen til
seniortreningen i Oslo blir lettere.
Total Commitment konseptet, mental trening/bevisstgjøring, bør integreres i
landslagspillernes «mindset» så de vet hva som skal til for å få mest mulig ut av deres talent,
og hvordan de skal bruke deres ressurser på en positiv innstilling til utvikling.
Senior
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Landslag:
2012 Ingen
2013 Ingen
2014 Deltagelse i Thomas og/eller Uber Cup
2015 Deltagelse i Surdiman Cup
2016 Deltagelse i Thomas og Uber Cup
Damer individuelt:
2012 1 spiller/par kvalifisert til OL London, 1 spiller/par i topp 80
2013 1 spiller/par i topp 300
2014 1 spiller/par i topp 150
2015 1 spiller/par kvalifisert til VM,1 spiller/par i topp 100 samt 1 spiller i topp 200
2016 1 spiller/par kvalifisert til OL, 1 spiller/par i topp 80 og 1 i topp 200
Herrer individuelt:
2012 1 spiller/par i topp 200
2013 1 spiller/par i topp 100, 1 spiller/par kvalifisert til VM
2014 1 spiller/par til kvartfinale i EM, 1 spiller/par kvalifisert til VM, 1 spiller/par i topp 80 samt
1 i topp 200
2015 1 spiller/par kvalifisert til VM, 1 spiller/par i topp 50 samt 1 i topp 150
2016 Medalje i EM, 1 spiller/par kvalifisert til OL, 1 spiller/par i topp 30 samt 1 i topp 100
Ungdom
Som nevnt over, vil vi ha vårt hovedfokus på utvikling av en bred og god norsk
seniorlandslagsgruppe. På ungdomssiden er fokuset rettet mye mer mot det vi kaller
sportslige utviklingsmål enn rene resultatmål. Vi ønsker å få frem en gruppe med spillere
som trener mer enn spillerne våre har gjort tidligere, som trener riktigere enn spillerne våre
har gjort tidligere, som er 24 timers utøvere, og ikke minst: Som er forberedte på og
motiverte for overgangen til full satsing på seniornivå.
De sportslige målsettingene nedenfor må derfor kun vurderes som retningsgivende i forhold
til hvilket nivå vi mener vi må befinne oss på for å kunne nå seniormålene våre.
Landslag
2012 Deltagelse i Danish Junior Cup med 1 lag
2013 Deltagelse i EM Jr samt EMJrU17
2014 Deltagelse i Danish Junior Cup med 1 lag
2015 Deltagelse i EM Jr samt EMJrU17
2016 Deltagelse i Danish Junior Cup med 1 lag
U19 individuelt:
2012 Deltagelse i store internasjonale U-19 turneringer
2013 Deltagelse i Junior VM med minimum 1 spiller, semifinaleplass i stor internasjonal U19
turnering
2014 Deltagelse i Junior VM med minimum 2 spillere, finaleplass i stor internasjonal U19
turnering
2015 Deltagelse i junior VM med minimum 3 spillere, 1 spiller/par til semifinale i EM
2016 Deltagelse i junior VM med minimum 3 spillere
Konklusjon og prioriteringer
Videreutvikle og spisse toppsatsingen i Oslo
Ha landslagstrener ansatt i 100 %
Ha ansatt Sportssjef
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Videreutvikle treningskultur for junior og senior
Videreutvikle konseptet med satsingssentre
Videreføre og optimalisere opplegget ved satsingssentrene
Prioritere landslag
Prioritering av enkeltspillere på junior og senior
3.4. Utvikling
GENERELT
Utviklingskomiteen bør sammensettes av medlemmer som har egenskaper og interesse for
arbeid i et ideverksted. Utvikling skal bety nytenking og utradisjonelle vinklinger, som kan
påvirke forbundets drift og fremtidige resultater, både praktisk og økonomisk.
Målet for Utviklingskomiteens arbeid bør være å trekke til seg ressurspersoner i strukturert
aktivitet omkring slike kreative prosjekter. UK kontakter på klubb- og kretsnivå bør kunne
fungere som ressurspersoner i dette arbeidet.
KRETSARBEIDET
Kontakt mellom krets og forbund fungerer nå i etablerte former ved at det arrangeres eget
kretsledermøte årlig. I tillegg er det opprettet egne kontaktlister for personer i kretsene slik at
kommunikasjonen kan gå direkte mellom den enkelte komité på forbundsnivå opp mot den
enkelte kontaktperson på kretsnivå. Det er utarbeidet en egen oversikt på de
arbeidsoppgaver som ligger inn under kretsene og disse revideres jevnlig i samarbeid med
kretsene. Det skal arbeides videre opp mot kretsene og beholde den gode kontakten som nå
er etablert. Ikke alle kretser fungerer like godt og det blir viktig for komiteen å prioritere dette
arbeidet i tiden fremover.
PR- OG INFORMASJONSARBEIDET

PR og informasjonsarbeidet er fremdeles utfordrende, men de siste årene har badminton
vært vist langt hyppigere på riks-TV via Sportsmagasinet på TV2 Zebra. Dette fortsetter.
Dekingen i lokalmediene er langt bedre og her er det viktig at klubbene fortsetter det
arbeidet.
PR-arbeidet må i stor grad ivaretas av forbundskontoret.
Målsetting:
Mest mulig mediaoppmerksomhet om badminton.
Videreutvikle bruken av websidene og andre digitale nettverk som sentrale verktøy
for PR
UTBREDELSESARBEIDET
Nye klubber og flere medlemmer i forbundet er en høyt prioritert oppgave i perioden.
Like viktig som nystarting av klubber, er det å holde liv i de nye klubbene, og sørge for videre
vekst, samt sørge for en kvalitet i de klubber som er etablerte.
Intensivert lederutdannelse vis a vis klubbene vil avstedkomme bedre organiserte klubber.
Jo flere som utdannes som aktivitetsledere og trenere i klubbene, jo mer aktivitet og
sportslig interesse genereres. Utviklingskomiteen må samarbeide nært med andre komiteer i
sin virksomhet.
Integrering av speedbadminton er en prioritert oppgave i perioden. Speedbadminton er godt
egent også for spill utendørs og vil således være et godt supplement til tradisjonell
innendørs badminton. Aktiviteten vil kunne føre til at det etableres flere klubber hvor det er
lav terskel for medlemskap som igjen vil føre til flere medlemmer totalt sett. Vi ser også for
oss at det vil rekrutteres fra speedbadminton til badminton.
Målsetting:
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Utvikle og gjennomføre konkrete prosjekter for å nå målet økt medlemsmasse.
Starte opp flere nye klubber.
Fortsatt arbeid for bedre klubbdrift.
Felles opplegg for nasjonal skolebadminton
Integrering av speedbadminton
JENTESATSING
Fokus på badminton for jenter er fortsatt viktig for at norsk badminton skal kunne utvikles.
Det er viktig at det legges tilrette for kvinnelige utøvere på alle plan. Å etablere jentenettverk
som kan bidra til å styrke jenters posisjon innen idretten er viktig. Ennå viktigere er det å
utbre kunnskaper om jenter/kvinner og idrett til alle klubber. Det er i klubbene det avgjøres
om jenter/kvinner finner seg tilrette i miljøet og i treningssituasjonen.
Målsetting:
Legge tilrette for egne jente/ kvinnetreninger og jente/ kvinnesamlinger
Utbre kunnskaper om jenters/kvinners forhold til idrett til trenere og klubbledelse over
hele landet
Skape jente-/kvinnenettverk som kan fremme jenters/kvinners behov
3.5 Ungdom
GENERELT
Utvalget skal arbeide i samarbeid med komiteene. Utvalget bør ha medlemmer i alderen 16
– 25 år rekruttert fra flere områder av landet. Det er i konkurransen med andre større idretter
det avgjøres hvilke idrettstalenter som velger badminton. Skal vår idrett få tak i de beste
talentene som kan gi badminton et løft er det helt avgjørende at vi har et godt tilbud til barn
og ungdom. Ungdomsutvalget fokuserer i hovedsak på ungdom fra 13 år. Ved å lytte til
ungdommen og legge opp aktivitetene på deres premisser vil vi forhåpentligvis både
rekruttere nye ungdommer og sørge for at de som allerede er betatt av sporten forblir og er
med inn i voksen alder. Tilbudet til barn og ungdom må både være preget av lek og
metodisk og variert badmintontrening. Det avgjørende er å lage et tilbud som er både
spennende og miljømessig godt.
REPRESENTASJON/ NETTVERK
Ungdomsutvalget bør være representert på viktige turneringer for ungdom. De bør informere
og motivere deltagerne i disse turneringer og motivere klubbene til å sette i gang
ungdomstiltak, samt bygge nettverk mot både ungdommen og klubbene.
Målsetting:
Skape nettverk og fellesskapsfølelse for ungdom.
Utvikle pr. arbeidet rettet mot ungdom.
Utvikle egne aktiviteter for ungdom.
3.6. Integrering
GENERELT
Integreringsutvalget i Norges Badminton Forbund har som mål å tilrettelegge, slik atpersoner
med en funksjonsnedsettelse som ønsker det, skal få mulighet til å spille badminton i en
klubb. Utvalget ønsker videre å gi trenere i norske klubber kompetanse slik at de er trygge
hvis personer med en funksjonsnedsettelse kommer og ønsker å spille badminton.
Målsetting:
Forbundet skal gi trenere mulighet til kurs/workshop i forhold til funksjonshemmede.
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Forbundet skal legge til rette for at spillere kan utøve idretten internasjonalt.
Arbeide for at badminton skal bli en paralympisk idrett
INFORMASJON
En sentral oppgave er å informere medlemsklubbene om den kompetanse og de muligheter
for samarbeid og støtte som forbundet kan bidra med. Her vil bruk av forbundets websider
være sentralt sammen med informasjonsskriv direkte til klubbene.
Målsetting:
Ha fokus på regelmessig oppdatering av websider med relevant informasjon.
UTBREDELSE
Integreringsutvalget vil fortsette sitt arbeid med å legge til rette for at flere med
funksjonsnedsettelse skal begynne å spille badminton
Målsetting:
Jobbe for at flere barn med funksjonshemming skal delta i ordinær klubbvirksomhet
Være synlig på idrettsleirer der barn, unge og vokse med en funksjonsnedsettelse er.
3.7. Anlegg
GENERELT
Anleggsutvalget har et spesielt ansvar for å arbeide med tilrettelegging av anlegg for
badminton og gjennom dette bl.a. bidra til utbredelse av sporten.
NBF har gjennom flerer år vært deltager i et prosjekt i Oslo som skal forsøke å skaffe en del
idretter særstilling og bedre forutsetninger, ikke bare i enkelte idrettshaller i Oslo, men også
generelt.
NYE HALLER
Anleggsutvalget har arbeidet seg fram til baneløsninger som er standardisert og tatt med i
Statens felles bestemmelsesverk for bygging av nye idrettshaller. For vårt forbund er det en
oppgave å se til at hallbyggere følger bestemmelsene som er trukket opp, og merker opp for
badminton i de nye hallene. Anleggsutvalget må være à jour med status for planlagte nye
haller og ferdigstillelse av haller under oppføring. Utvalget skal iverksette system for
oppfølging av kommunale planer for utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, og
utvikle kontakten med Idrettsavdelingen i KKD, som forhåndsgodkjenner haller.
KONKURRANSE OM ANLEGG OG TRENINGSTIDER
Det er nødvendig å være oppmerksom på en utvikling der enkelte tradisjonelle uteidretter
trenger seg inn i haller på årstider hvor dette ikke har vært vanlig. Vi må aktivt motarbeide en
slik praksis, og bruke idrettskretsene i langt større grad til debattforum for våre tanker. Vi må
være praktiske deltakere når det gjelder å endre tildelingsplass i hallene ut fra ovenstående
synspunkt.
Særkretsene må søke samarbeid med andre særkretser for felles problemløsninger.
Om man sammenligner badmintonaktivitet i Norge med tilsvarende i våre naboland, ser vi
hvilken enorm betydning egne badmintonhaller har for utbredelse og aktivitet. Det er
nødvendig at man i perioden stimulerer til bygging av egne haller i Norge også, idet dette vil
kunne bli et gjennombrudd både lokalt og sentralt for vår idrett.
BYGGING AV BADMINTONHALL
Håndboken ”Badmintonhaller” gir en skisse av ulike halløsninger, og økonomiske
vurderinger i forhold til bygging og drift. Hensikten er å hjelpe hallbyggere i gang. Det viser
seg at det med ren optimisme og pågangsmot er mulig å finne realistiske halløsninger (for
rene badmintonthaller eller kombinasjonsløsninger). Det er å håpe at disse tekniske og
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bygningsmessige informasjonene, som altså også inneholder erfaringer ad finansiering og
drift, kan gi fødselshjelp til hallprosjekter i Norge.
Målsetting:
Arbeide for, og starte bygging av, egen badmintonhall i Oslo i løpet av 5-års perioden
Anleggsutvalget har som hovedmål å stimulere til økt hallbygging.
Utvikle og vedlikeholde systemer for innhenting av informasjon om planer for nye
haller på et tidligst mulig tidspunkt.
Følge opp at haller er merket for badminton ihht. gjeldende regler.
Anleggsutvalget skal være rådgivere for potensielle hallutbyggere, og kan eventuelt
også påta seg veiledning i tidligfase, utredning og programarbeid på konsulentbasis.
Kontinuerlig arbeid for innendørsidrettenes fortrinnsrett i flerbrukshallene.
Fremme forslag på utvikling av NBFs anleggsorganisasjon og nødvendige ressurser
til anleggsarbeidet.
Vedtak: Retningslinjene for virksomheten 2012 – 2016 (Langtidsplanen) enstemmig vedtatt.
SAK 9:INNKOMNE FORSLAG
A. LOVSAKER:
1. FORBUNDSSTYRET
Endre Lov for Norges Badminton Forbund (NBF), slik at den samsvarer med Lovnorm for
særforbund vedtatt av Styret i Norges olympiske og paralympiske komite (NIF) i styremøte
24. januar 2012.
Forslag:
Styret i NBF får fullmakt til å endre Lov for Norges Badminton Forbund, slik at den
samsvarer med Lovnorm for særforbund vedtatt av NIF-styret 24. januar 2012.
Begrunnelse:

Generelt om lovnorm for særforbund
Ufravikelig lovnorm
Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal
godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det
særforbundet må ha i sin egen lov. NIFs lov og lovnorm for særforbund skal legges til grunn i alt
lovarbeid i særforbundet.
Lovendringer
Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært ting etter å ha vært oppført på saklisten
og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes for godkjenning til Idrettsstyret
eller den Idrettsstyret gir fullmakt. Lovendringer i særforbundets lov som følge av endringer i NIFs lov,
trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av særforbundet selv trer ikke i kraft før de er godkjent av
Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt. Ved endring av loven kan særforbundet legge til det
særforbundet selv anser som nødvendig å ha regulert i egen lov, for eksempel regler om den interne
organisering av særforbundet, sammensetning av styret mv.

Motstrid mellom særforbundets lov og NIFs regelverk/lovnorm
Tilleggene/endringene i særforbundets lov kan ikke være i strid med NIFs regelverk (NIFs lov,
bestemmelser og forskrifter) eller mot denne lovnormen. Ved eventuell motstrid mellom en
bestemmelse i særforbundets lov og NIFs regelverk/lovnorm, vil bestemmelsen i særforbundets lov
være tilsvarende ugyldig.

Norges Badminton Forbunds årbok 2012

27

Lovkomiteens innstilling: Lovkomiteen har ingen innvendinger til forslaget. Lovkomiteen
har startet arbeidet med å endre Lov for Norges Badminton Forbund, slik at den blir i
samsvar med den nye Lovnormen for særforbund.
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

2. FORBUNDSSTYRET
Lov for Norges Badminton Forbund, § 6, Forbundstingets gjøremål.
Punkt 11, Velge følgende representanter, I. Forbundsstyre med vararepresentanter, g), h)
og m).
Punktene g), h) og m) fjernes
g) Leder for Ungdomskomiteen (skal være mellom 18 og 25 år)
h) Ansvarlig for integrering av funksjonshemmede
m) Nestleder for Ungdomskomiteen (skal være mellom 18 og 25 år)
Begrunnelse:
Forbundsstyret foreslår at leder av Ungdomskomiteen, leder for Integrering av
funksjonshemmede og nestleder av Ungdomskomiteen ikke lenger skal være en del av
NBFs styre. Dette fordi det gjennom lengre tid har vist seg at det arbeid og de personer som
velges heller ønsker å gjøre dette gjennom et utvalg som rapporterer til Styret enn å være
del av et helhetlig styre. På denne måten kan det også arbeides mer effektivt og
prosjektorientert innfor nevnte arbeidsområder.
Lovkomiteens innstilling: Lovkomiteen har ingen innvendinger til forslaget.
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

3. FORBUNDSSTYRET
Lov for Norges Badminton Forbund, § 6, Forbundstingets gjøremål.
Punkt 11, Velge følgende representanter, IV. Domsutvalg med vararepresentanter, V.
Appellutvalg med vararepresentanter.
Forbundsstyret
Kapittel IV. Og V. fjernes.
IV. Domsutvalg med vararepresentanter
a) Leder
b) Nestleder
c) Et medlem
d) 2 vararepresentanter
V. Appellutvalg med vararepresentanter
a) Leder
b) Nestleder
c) 3 medlemmer
d) 2 vararepresentanter
Begrunnelse:
Idrettstinget 2011 vedtok at alle straffesaker skal behandles av NIFs doms- og appellutvalg.
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Dersom et særforbund har krav om egne utvalg fra internasjonalt særforbund kan
særforbundet ha egne doms –og appellutvalg. Norges Badminton Forbund har ikke et slikt
krav fra internasjonalt særforbund. Norges Badminton Forbund vil følge NIFs innstilling om å
nedlegge doms- og appellutvalget.
Lovkomiteens innstilling: Lovkomiteen har ingen innvendinger til forslaget.
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.
4. FORBUNDSSTYRET
Opptak av Speedbadminton
Forslag:
Forbundsstyret får fullmakt til å oppta speedbadminton som gren og etablere grenen som
utvalg, eller eget forbund innunder Norges Badminton Forbund med lover og regler.
Forbundsstyret får fullmakt til å sørge for medlemsskap i det internasjonale
speedbadmintonforbundet (ISBO).
Begrunnelse:
Speedbadminton er en voksende gren/idrett internasjonalt og det er allerede etablert et
internasjonalt forbund (ISBO) og i regi av det arrangeres både internasjonale turneringer og
EM og VM. Det danske badmintonforbundet har tatt opp idretten som assosisert medlem.
Norges Badminton Forbund (NBF) ønsker at Speedbadminton i Norge skal utvikles innenfor
egen organisasjon og ønsker derfor å etablere Speedbadminton på den måten som er mest
hensiktsmessig innenfor NBF. Speedbadminton kan føre til både økt aktivitet, medlemsvekst
og etablering av nye klubber.
Til saken hadde følgende ordet: Espen Larsen, generalsekretær
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.
B. IKKE LOVSAKER:
1. FORBUNDSSTYRET
Turneringsreglementet, Kap. I. Generelle regler, punkt 4, Enkeltmannsturneringer
Forslag:
Følgende tilføyes:
”Lukkede turneringer som klubbmesterskap, klubbkamper, vennskapskamper og interne
klubbturneringer som ikke er åpne for alle generer ikke rankingpoeng.”
Begrunnelse:
Det er behov for en presisering om at ikke alle turneringer skal gi rankingpoeng.
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.
2. FORBUNDSSTYRET
Turneringsreglementet, Kap. I. Generelle regler, punkt 7, Kategorier
Forslag:
Følgende tilføyes:
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Damesingler og damedoubler spilles av damer. Herresingler og herredoubler spilles av
herrespillere. Mixeddoubler spilles av en dame og en mann.
I turneringer utenom mesterskapene, rankingsstevner, Norgesrankinger, Eliteserien og 1
divisjon kan Forbundsstyret gi dispensasjon.
Begrunnelse:
Forslaget er i henhold til BWFs regelendring pr. 15/1 – 2012 .
For lokale turneringer bør vi kunne utøve samme regelverk som i dag.
Til saken hadde følgende ordet: Torbjørn Lindahl, Vestre Aker Skiklubb, Jørn Nielsen,
forbundsstyret, Nils Petter Johansen, æresmedlem.
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

3. FORBUNDSSTYRET
Turneringsreglementet, Kap. I. Generelle regler, punkt 8, Arrangementsøknad
Forslag:
Justering av tekst i forhold til praksis i dag.
”NBF har satt opp en elektronisk søknads/turneringsportal pa web, og alle søknader om
tillatelse til å arrangere konkurranser og oppvisninger kommende sesong (perioden 1/7-30/6)
skal være lagt inn. Søknader på mesterskap og rankingstevner har søknadsfrist 15.januar.
Klubbene/kretsene har frist til 1.april med å legge inn andre søknader. Terminlisten skal
være klar til 1.mai. NBF/KK kan innvilge senere søknader som ikke kommer i konflikt med
den oppsatte terminliste.”
Begrunnelse:
Dette er kun en justering av tekst i forhold til hva som er praksis i dag.
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

4. FORBUNDSSTYRET
Turneringsreglementet, Kap. I. Generelle regler, punkt 10, Turneringsinnbydelse
Forslag:
Justering av tekst i forhold til realitetene i dag.
Innbydelse til samtlige åpne turneringer og nasjonale mesterskap skal offentliggjøres på
forbundets hjemmeside på internett. Offentliggjøringen på forbundets hjemmeside knyttes til
den interaktive terminlisten. Klubbene svarer selv for å legge inn informasjonene under
forbundets turneringsportal (Planassist) på web. Klubbene betaler en bruksavgift for bruk av
Planassist til NBF.
Underpunkt g)
Adresse for påmelding. Rettes til Navn + tlf nr + e-postadresse
Underpunkt k)
Oppmannens navn. Rettes til Oppmannens navn + tlf nr + e-postadresse.
Begrunnelse:
Dette er kun en justering av tekst i forhold til hva som er praksis i dag.
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Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

5. FORBUNDSSTYRET
Turneringsreglementet, Kap. I. Generelle regler, punkt 11, Påmeldinger
Forslag:
Følgende to linjer fjernes fra punktet:
”Spillere skal påmeldes i rangert rekkefølge i henhold til gjeldende rangeringslister fra
forbund, krets eller klubb.”
Begrunnelse:
Med dagens elektroniske påmeldingssystem, kombinert med nedhenting av siste
rangeringsliste for trekningstidspunkt, blir denne overflødig.
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

6. BERGEN BK
Turneringsreglementet, Kap. I. Generelle regler, punkt 12, Annullering, sammenslåing av
klasser
Forslag:
Følgende legges til i punkt 12:
Dersom der er mindre enn 4 påmeldte i Eliteklassen kan arrangøren slå sammen Elite og A.
Dersom ingen av de påmeldte i Eliteklassen er klassifisert som Elitespiller, skal klassen
settes opp som A-klasse.
Begrunnelse:
For noen elitespillere har det denne sesong vært visse problemer med spill i lokale
turneringer. Selv om det for de fleste klubbarrangører er kutyme å slå sammen E- klassen
med A-klassen har et par arrangører unnlatt å gjøre dette. Resultatet har vært at E-spillerne
enten ikke har fått spille, eller kun fått med seg én kamp.
Dette får E-klassifiseringen til å fremstå mot sin hensikt. I rankingoversiktene er svært få
spillere klassifisert som E, og å tro at vi noen gang vil få fullverdige eliteturneringer ute i
kretsene er i beste fall en god drøm. For badminton ute i regionene er det å få en E-spiller
derimot et kvalitetstegn, som bør gi regionens spillere mulighet til å få med seg flere
rankingpoeng i sine respektive lokalturneringer. At reglementet tillater (og i praksis nesten
oppfordre) til å utelate topprangerte spillere fra å delta på lokalt plan er ingen god praksis
dersom vi vil at det generelle nivået på norsk badminton skal heves.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler intensjonene i forslaget, men
fremmer eget forslag med presisieringer.
Til saken hadde følgende ordet: Jørn Nielsen, forbundsstyret, Ivan Christensen, Bergen BK.
Vedtak: Bergen BK trakk forslaget.

7. FORBUNDSTYRET
Turneringsreglementet, Kap. I. Generelle regler, punkt 12, Annullering, sammenslåing av
klasser
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Forslag:
”I klasser med mindre enn 4 deltakere har arrangøren anledning til å slå klassen sammen
med nærmeste klasse høyere eller nærmeste klasse lavere.
Begrunnelse:
Mange klubber praktiserer dette allerede i dag, selv om reglementet ikke sier det.
Vi ønsker en bedret fleksibilitet.
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

8. FORBUNDSSTYRET
Turneringsreglementet, Kap. I. Generelle regler, punkt 13, Seeding. Styrkeseeding.
Forslag:
Dagens reglement og tekst erstattes med følgende:
”I alle stevner hvor seeding skal benyttes skal seedingen finne sted etter følgende mønster:
1.
Når det er 64 eller flere påmeldinger, skal 16 spillere/par seedes i hver sin
sekstendedel av loddtrekningsskjemaet.
Når det er 32 eller flere påmeldinger, skal 8 spillere/par seedes i hver sin åttendedel
av loddtrekningsskjemaet.
Hvis der er færre enn 32, men minst 16, skal 4 spillere seedes i hver sin fjerdedel av
loddtrekningsskjemaet, og hvis det færre enn 16 spillere skal det seedes 2 spillere i
hver sin halvdel.
Seedete spillere skal plasseres som beskrevet i loddtrekningsskjemaet.
2.
Ved turneringer benyttes NBF´s rankinglister for seeding. Har to spillere lik poengsum, blir
spilleren med de høyeste enkeltpoengene seedet først. Ved double og mixeddouble er det
parets samlete poengsum som benyttes.
Listene for dagen etter at fristen går ut skal legges til grunn. I NM senior og NM junior har
Toppidrettskomiteen (TIK) anledning til å skjønnsseede i henhold til reglene. NBF/TIK skal
ved avvik fra rankinglistene sende ut informasjon til de påmeldte klubbene.
3.
Hvis spillere/par fra samme klubb eller gjestende nasjonale forbund skal seedes, skal de
plasseres i hver sin halvdel av loddtrekningsskjemaet.
Hvis tre eller fire slike spillere/par påmeldes skal de plasseres i hver sin fjerdedel.
4.
NBF/ Forbundsstyret kan bestemme at det ikke skal være klubbseeding blant de seedete.
De seedete spillere/par trekkes da ut ved fri loddtrekning uten klubbseeding innen
seedingsbestemmelsene.
5.
Hvis det seedes to spillere/par, plasseres nr. 1 øverst i øverste halvdel og nr. 2 nederst i
nederste halvdel.
6.
Hvis fire spillere seedes, plasseres nr. 1 øverst i øverste halvdel og nr. 2 nederst i nederste
halvdel. Blant nr. 3 og nr. 4 trekkes det lodd, slik at den først uttrukne plasseres øverst i
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andre fjerdedel og den andre i nederste tredje fjerdedel med mindre bestemmelsene i punkt
4 forhindrer dette.
7.
Hvis 8 spillere seedes, plasseres de 4 første som beskrevet i punkt 5 og 6.
Etter loddtrekning plasseres de resterende fire henholdsvis øverst i de åttendedeler i øverste
halvdel, hvor der ikke allerede er plassert seedete spillere og nederst i de tilsvarende
åttendedeler i nederste halvdel, dog stadig under hensyn av punkt 3.
8.
Hvis 16 spillere skal seedes, anbringes de åtte som beskrevet i punkt 6 og 7. Etter
loddtrekning plasseres de resterende åtte henholdsvis øverst i de sekstendedeler i øvre
halvdel, hvor der ikke allerede er plassert seedete spillere og nederst i de tilsvarende
sekstendedeler i nederste halvdel av skjemaet. Det skal tas hensyn til punkt 5.
9.
I kombinerte pulje-/cup-turneringer kan det tillates, at et antall spillere/par går direkte inn i
cup-turneringen.”
Begrunnelse:
Reglementet er enkelt og oversiktlig. Teksten i forslaget er i tråd med internasjonalt
reglement og baserer seg også på det danske reglementet.
Til saken hadde følgende ordet: Jørn Nielsen, forbundsstyret, Ottar Stenrrud, Frogner I.L.,
Helene Abusdal, Kristiansand BK
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

9. NØTTERØY BK
Turneringsreglementet, Kap. I. Generelle regler, punkt 13, Seeding, Rangeringsgrunnlag
Forslag:
Setningen ”For turneringer og lagserier gjelder sist publiserte rankingliste på NBF’s
hjemmesider idet trekningen finner sted.” endres til:
”For turneringer gjelder sist publiserte rankingliste på NBFs hjemmesider idet ordinær
påmeldingsfrist til turneringen går ut. For rangeringsturneringer og mesterskap skal
påmeldingsdagen være tirsdag innen kl 24.00. Rangeringslistene baserer seg på
poengsummene som står oppført på spillerne/parene for den påfølgende onsdag (dvs.
dagen etter påmeldingsfristen). Konkurransekomiteen kan ved spesielle tilfeller gi
dispensasjon.
Begrunnelse:
Man får en forutsigbar dato for hvilke rankinglister til turneringer som skal brukes. Vår
erfaring er at usikkerhet om hvilke rankinglister som er brukt ved trekninger skaper en del
”støy.”
Dagens regler praktiseres forskjellig.
Ved omtrekning skal man etter dagens regler bruke nye rankinglister. Det er usikkert
hvordan dette praktiseres. Det kan bety at forskjellige klasser bruker rankinglister av
forskjellig dato.
Man unngår muligheten for at arrangøren velger tidspunkt for trekning avhengig av hvorvidt
spillere får eller mister rankingpoeng på en bestemt dato.
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Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler forslaget.
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

10. FORBUNDSSTYRET
Turneringsreglementet, Kap. I. Generelle regler, punkt 14, Trekning.
Forslag:
Eksisterende tekst erstattes med følgende:
1.
I en turnering avviklet etter pulje- og/eller cup-systemet, skal seedinger og oversittere
plasseres som beskrevet i vedlegg (Trekningssystemet figur 1 s. 42 i Håndboka)
2.
Hvis det kun er to påmeldte spillere fra en klubb eller et gjestende nasjonalt forbund, skal
disse plasseres i hver sin halvdel av turneringen. Hvis det er flere enn to slike påmeldinger,
plasseres de to først rangerede i hver sin halvdel etter loddtrekning. Deretter skal man
tilstrebe å fordele de øvrige spillere likt mellom øverste og nederste halvdel og videre slik at
spillere fra samme klubb eller gjester fra nasjonale forbund så vidt mulig ikke møtes i første
runde. Det gjelder ikke for par sammensatt av spillere fra forskjellige klubber eller gjestende
nasjonale forbund.
3.
En loddtrekning er endelig og kan kun gjøres om i tilfelle av:
At turneringsledelsen har gjort en alvorlig feil (for eksempel glemt å ta med spillere som er
påmeldt innen fristen).
At det oppstår et større antall forfall i turneringen, som medfører at turneringen ikke kan
avvikles med tilfredsstillende kvalitet (typisk ved puljespill).
At det er laget alvorlige feil i seeding eller seedingsrekkefølgen.
I forbindelse med Rankingturneringer og mesterskap kan slik omtrekking kun foregå ved at
Oppmann og KK godkjenner omtrekkingen.
4.
Hvis det kun er forfall fra en seedet spiller/par i en kategori, skal det ikke trekkes om. Hvis
det er forfall fra to eller flere seedete spillere/par i en kategori, etter at loddtrekningen er
foretatt, kan oppmann foreta nye seedinger og lage ny loddtrekning etter å ha innhentet
godkjenning hos KK.
5.
Det skal kun lages ny omtrekning dersom turneringslederen sikrer at de berørte
klubber/spillere får beskjed i god tid om endringer i programmet.
6.
Trekningen skal sendes ut til påmeldte klubber/på Web seneste en uke før turneringsstart.
Begrunnelse:
Vi ønsker å gjeninnføre klubbseeding. Slik forbundsstyret ser det tilsier erfaringene at
klubbseeding totalt sett er mer rettferdig enn ikke klubbseeding. Forslaget er også i tråd med
hva det danske forbundet opererer med, noe som vi mener fungerer godt.
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Til saken hadde følgende ordet: Jørn Nielsen, forbundsstyret, Torbjørn Lindahl, Vestre Aker
Skiklubb.
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

11. FORBUNDSSTYRET
Turneringsreglementet, Kap. I. Generelle regler, punkt 16, Premiering.
Forslag:
Punktet endres til:
” I åpne turneringer kan arrangøren velge mellom følgende premieringsalternativer:
0: Ingen premiering.
1:Bare 1. premier.
2 a) 0-4 påmeldte deltakere: 1. premie, mer enn 4 deltakere: 1. og 2. premier.
2 b) 0-8 påmeldte deltakere: 1. premie, mer enn 8 deltakere: 1. og 2. premier.
3 a) 0-4 påmeldte deltakere: 1. premier, 5-8 påmeldte deltakere: 1. og 2. premier.
Mer enn 8 deltakere: 1., 2. og 3. premie(r).
3 b)
0-8 påmeldte deltakere: 1. premie. 9-16 påmeldte deltakere: 1. og 2. premie(r).
Mer enn 16 deltakere: 1., 2. og 3. premie(r).
Premieringsalternativ oppgis i turneringsinnbydelsen. Ved alternativ 3 har arrangøren
anledning til å gi ytterligere premier.
Begrunnelse:
Her er det kun justering av tekst, da det i dagen håndbok står 2.premier og med det menes
1. og 2. premie.
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

12. FORBUNDSSTYRET
Turneringsreglementet, Kap. I. Generelle regler, punkt 17, Rapportering
Forslag:
Eksisterende tekst erstattes med følgende:
Arrangør av turneringer og lagserier skal senest 1 dag etter turneringen er ferdigspilt sende
inn resultatfilen til NBF´s Planassist. Dette gjøres automatisk gjennom Cup2000/Cupassist.
Oppdatering av rankingpoeng skjer automatisk og arrangøren pålegges å kontrollere at slik
har skjedd. Dersom noe går galt skal NBF / KK varsles omgående.
Dersom komplette resultater og elektronisk rapport ikke er mottatt av klassifiseringsutvalget
senest 3 dager etter at turneringen er ferdigspilt, skal arrangøren ilegges en bot stor kr. 300.
Boten skal økes med kr. 300 for hver påbegynt uke etter dette inntil resultater og rapport er
mottatt av klassifiseringsutvalget. Boten gjøres ikke gjeldende med mindre NBF’s kontor
eller klassifiseringsutvalget sender forutgående varsel minst 3 dager før angjeldende
tidsfrist.
NBF ved klassifiseringsutvalget er ansvarlig for at innrapporterte resultater fortløpende
legges ut på web, og legges inn i rangeringsgrunnlaget. Det vil ikke være en fast ukedag for
oppdatering av rankinglistene.
Begrunnelse:
Tekstendringen er nødvendig i og med innføringen av Cup2000.
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Til saken hadde følgende ordet: Håkon Haukebøe, Vestre Aker Skiklubb, Jørn Nielsen,
forbundsstyret, Trond Wåland, forbundsstyret
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

13. FORBUNDSSTYRET
Turneringsreglementet, Kap. II. REGLER FOR NORGESMESTERSKAP (NM), punkt 5.
Endring av tidspunkt.
Forslag:
Eksisterende tekst endres til følgende:
”Klubber eller kretser som ønsker å arrangere NM sender søknad om dette, med
opplysninger om baneforhold og hallfasiliteter, til Forbundsstyret senest 15. januar i
sesongen før mesterskapet.”
Begrunnelse:
Justering av tekst i forhold til dagens praktisering.
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

14. FORBUNDSSTYRET
Turneringsreglementet, Kap. II. REGLER FOR NORGESMESTERSKAP (NM), nytt punkt 19.
Forslag:
Nytt punkt 19:
”I NM godtas ikke etteranmeldinger. Dersom spiller blir syk/skadet kan kun
forhåndsanmeldte spillere gå inn på dennes plass i trekningen i henhold til
Turneringsreglementet pkt 14. (Se også bestemmelser om seeding og trekning ved
nasjonale turneringer pkt 22)”
Begrunnelse:
Justering av tekst i forhold til dagens praktisering.
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

15. GRIMSTAD BK
Kap. IV, Regler for seriespill for klubblag, punkt 5.
Pkt. 5 etter setningen ... til å delta i to enkeltkamper pr. lagkamp.
Forslag:
Ny setning: Klubber, som mangler 1 spiller ved lagkamp må gi WO i 2 kamper, mangler 2
spillere må gi WO i 3 kamper osv.
Begrunnelse:
I siste sesong har det vært lag som ikke har stilt med nok spillere til lagkampene og dermed
gitt WO i enkeltkamp i eliteserien. Dette går også ut over de andre lag de møter i
serierunden som har nok antall spillere, og som dermed ikke får spilt denne kamp. Dette kan
også være enn taktisk disponering mot en motstander
Konklusjon: Lag som deltar i Eliteserien bør kunne stille med nok spillere.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.
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KKs kommentarer: Det kan være spesielle grunner som gjør at en klubb mangler 1 spiller
ved en lagkamp og forslaget/denne sanksjonen kan virke urimelig hard.
Vedtak: Forslaget falt mot 0 stemmer.
16. FORBUNDSSTYRET
Kap. IV, Regler for seriespill for klubblag, punkt 6.
Forslag:
Punkt 6 endres til:
”Spillere kan kun representere en (1) klubb i seriespill for lag i samme sesong. Dette gjelder
også for spillere som har spilt seriespill i andre land.”
Begrunnelse:
KK mener at dagens ordning kan endre kraftig på styrkeforholdet i siste runde. Det er få
spillere som har benyttet denne muligheten til å søke dispensasjon. Det blir en mer
forutsigbar serie for alle parter.
Til saken hadde følgende ordet: Torbjørn Lindahl, Vestre Aker Skiklubb, Ottar Stenrud,
Forgner I.L., Jørn Nielsen, forbundsstyret, Håkon Haukebøe, Vestre Aker Skiklubb, Espen
Larsen, generalsekretær, Helene Abusdal, Kristiansand BK, Trond Wåland, forbundsstyret
Vestre Aker Skiklubb fremmet følgende tilleggsforslag som setning nr. 2 i punkt 6:
”Dispensasjon kan søkes NBF ved flytting. Søknad sendes NBF v/forbundsstyret.”
Vedtak: Forbundsstyrets forslag, med tileggsforslaget fra Vestre Aker Skiklubb, enstemmig
vedtatt.

17. FORBUNDSSTYRET
Kap. IV, Regler for seriespill for klubblag, punkt 21.
Forslag:
Punkt 21 siste linje. I siste linje blir ”kvalifiseringskamper” tatt bort og setningen endres til:
”I Eliteserien har hver spiller bare anledning til å delta i to enkeltkamper pr. lagkamp.”
Begrunnelse:
En klargjøring da det i kvalifiseringskampene spilles etter reglene som gjelder for 1. divisjon.
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

18. FORBUNDSSTYRET
Turneringsreglementet, Kap. V. Klassifisering og rangering, punkt 3.
Forslag:
Teksten i punktet endres til:
”Klasseinndelingen av seniorspillere er: Elite, A, B, C og D.
I aldersbestemte klasser er det A- og B-klasser. I klasse U9 og U11 finnes det ikke
rangering og klassebetegnelsene må benyttes med skjønn. I de fleste situasjoner spilles det
kun U9A og U11A. A- og B-klasser er beregnet på U13-U15-U17 og U19.
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Avhengig av antall spillere registrert i de enkelte U–klasser setter forbundsstyret ved
begynnelsen av hver sesong opp retningslinjer for hvilke spillere som kan delta i A og B
klassene. Dette skal fremkomme som en % av det totale antall spillere i en klasse eller ved
poenggrenser. Klassifiseringen offentliggjøres ved at NBF i sesongen legger ut oppdaterte
lister på NBF’s hjemmesider. Listene oppdateres fortløpende i takt med innrapportering av
resultater, og dato for gjeldende rangerings og klassifiseringsliste må oppgis av arrangør.
For rett til å delta i B-klassene klassene gjelder rankinglisten slik den er publisert på dagen
for påmeldingsfristen.”
Begrunnelse:
En revidering i forhold til gammel ordlyd.
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

19. KRISTIANSAND BK
Turneringsreglementet, Kap. V. Klassifisering og rangering, punkt 4.
Ny setning, som setning nr. 2:
Forslag:
”Turneringen må være åpen for alle som rangering gjelder for.”
Forslag:
Tilføyelse som siste setning i punkt 4:
”Oppnådde poeng for klassifisering og ranking er kun gyldige i den årsklasse de
oppnås i.”
Begrunnelse:
Dagens bestemmelser om mulighet for å oppnå poeng til rankinglistene oppfattes av mange
som urettferdige og gir ikke alle lik mulighet til å oppnå poeng. Dette gjelder spesielt for
enkelte turneringer som ikke er åpne for alle aktuelle spillere. Dette har fått store negative
konsekvenser for rankinglistene de siste årene og gitt lister som ikke reflekterer det
innbyrdes styrkeforholdet mellom spillere.
For å unngå denne direkte urettferdigheten foreslår vi at turneringer som skal gi
rankingpoeng må være åpne for alle aktuelle spillere.
Vi foreslår også at poeng som opptjenes kun ”er gyldige” i den årsklasse de opptjenes slik at
for eksempel en juniorspiller som deltar i en seniorturnering ikke får glede av
”seniorpoengene” i aldersbestemte turneringer. Og, hvordan kan oppnådde poeng i U23 NM
ha 100 % innflytelse i seniorranking når det er begrenset hvilke seniorer som kan delta?
Forbundsstyrets innstilling:
Forslag 1: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.
Forslag 2: Forbundsstyret er enig i deler av intensjonene i forslaget, men fremmer eget
forslag med presiseringer mht rangeringspoeng i mesterskapene. Poengene oppnådd i U23mesterskapet nedjusteres, men skal fremdeles gi poeng for alle aldersklasser.
KKs kommentarer: U23 ”mesterskapet” er et viktig mesterskap (gjøre gapet mellom junioog seniornivå mindre) og rangeringspoeng er et incitament for å få flest mulig spillere til å
delta og bør gi rangeringspoeng, men ikke så mange som er gitt for deltakelse til nå. Poeng
oppnådd i Senior NM vil forbli i seniorklassen og vil ikke få innvirkning i aldersbestemt.
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Sak 19 fremmet av Kristiansand BK og Sak 20 fremmet av Vestre Aker Skiklubb ble fremmet
under ett og sett opp mot sak 47 fremmet av Forbundsstyret.
Til saken hadde følgende ordet: Jørn Nielsen, forbundsstyret, Tor-Egil Kristensen,
forbundsstyret, Helene Abusdal Kristiansand BK, Nils Petter Johansen, æresmedlem, Torleif
Hovden, Nøtterøy BK, Morgan Eklund, Nøtterøy BK, Ottar Stenrdu, Forgner I.L., Mirjam
Nilsen Hammeren, Berlevåg T&I.F., Torbjørn Lindahl, Vestre Aker Skiklubb, Håkon
Haukebøe, Vestre Aker Skiklubb, Trond Wåland, forbundsstyret
Kristiansand BK trakk første del av sitt forslag (Forslag 1) under denne behandling, men
ønsket, og fikk aksept for, å behandle andre del av sitt forslag (Forslag 2), på nytt i
forbindelse med Sak 47.
20. VESTRE AKER SKIKLUBB, BADMINTONGRUPPE
Turneringsreglementet, Kap. V. Klassifisering og rangering, punkt 4.
Ny setning til slutt i punkt 4:
Forslag:
Tillegg, ny setning til slutt i punkt 4: «Poeng på seniorrankinglisten gis kun for åpne
turneringer i seniorklassen»
Begrunnelse:
Det gis nå ut like mange poeng i U23 NM som i Senior NM. Dette er meget uheldig og
ødelegger ranking og seedinger på turneringer gjennom hele sesongen. U23 NM er et
aldersbestemt arrangement som kun er tilgjengelig for de som er under 23 år – det vil si at
en veldig liten del av deltagerne er seniorer (3 jenter og 20 gutter totalt ut av 122 påmeldte i
fjor). De aller fleste av deltagerne, og spesielt de deltagerne som hevder seg, er juniorer.
U23 NM gir dermed en stor del av poengene til juniorer som dermed hopper høyt opp på
seniorrankinglisten – som for eksempel slår ut i at Marius Fartum i år skulle vært 6. seedet i
NM hvis man hadde fulgt rankinglisten...
Disse poengene for U23 NM gjør at en spiller som er 23 år sin eneste mulighet til å få like
mange poeng som en spiller som er 22 år er å vinne 2 av 3 rankingturneringer i løpet av
sesongen – gitt at den andre spilleren ikke stiller opp i det hele tatt! Stiller den spilleren opp
og ryker ut i første runde får han likevel så mange poeng at det ikke er mulig å ta igjen
forspranget for den eldre spilleren.
Vi er fullt klar over at KK har mandat til å gjøre noe med dette, men mener det fremdeles må
tas opp på tinget ettersom KK ikke har gjort noe med saken de siste årene – selv etter at det
var oppe som et forslag på forrige ting. Hvis KK ikke utøver sitt mandat må forbundstinget
kunne ta beslutninger når dette undergraver hele rankingsystemet vårt.
Poenggivning innen en klasse må være slik at ALLE spillerne har like muligheter til å oppnå
like mange poeng. Styrke skal være avgjørende, ikke alder.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget
KKs kommentarer: Vi mener det fremdeles skal gis rankingpoeng for U23 ”mesterskapet”,
men færre.
Til saken hadde følgende ordet: Se sak 19.
Vedtak: Forslaget falt mot 5 stemmer.
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21. FORBUNDSSTYRET
Bestemmelser om seeding og trekning ved nasjonale turneringer, punkt 6, 8, og 13.
Forslaget stilles, og er en konsekvens av, at Forbundsstyrets forslag om endring av
Turneringsreglementet, seeding, er blitt vedtatt.
Forslag:
Ny ordlyd i punkt 6:
”Deltagere ved en turnering skal seedes i henhold til:
– Styrkeseeding
– Klubbseeding”
Forslag:
Ny ordlyd i punkt 8:
”Ved nasjonale turneringer kan det styrkeseedes inntil 16 deltagere, dog slik at ikke er mer
enn en fjerdedel av deltagerne i en klasse blir seedet. Dette gjelder for både cup og
puljespill. ”
Forslag:
Ny ordlyd i punkt 13:
Ved single: Spillerne seedes i henhold til antall rangeringspoeng på gjeldende rankingliste
for dato for turneringens ordinære påmeldingsfrist. For rangeringsturneringer og mesterskap
skal påmeldingsdagen være tirsdag innen kl 24.00. Rangeringslistene baserer seg på
poengsummene som står oppført på spillerne/parene for den påfølgende onsdag (dvs.
dagen etter påmeldingsfristen).
Er det spillere med lik poengsum, seedes spilleren med de høyeste enkeltpoengene først.
Hvis en eller ingen spillere har rankingpoeng, må det ikke (nødvendigvis) seedes.
Ved double: Parene seedes i henhold til summen av rangeringspoengene på gjeldende
rankingliste for dato for turneringens ordinære påmeldingsfrist. For rangeringsturneringer og
mesterskap skal påmeldingsdagen være tirsdag innen kl 24.00. Rangeringslistene baserer
seg på poengsummene som står oppført på spillerne/parene for den påfølgende onsdag
(dvs. dagen etter påmeldingsfristen).
Er det par med lik poengsum seedes paret med de høyeste enkeltpoengene først. Er det
ingen med poeng på Norgesrankingen må det ikke (nødvendigvis) seedes.
Ved NM senior og junior har de respektive landslagtrenerne i spesielle tilfeller anledning til å
justere seedingen basert på rankinglistene”
Begrunnelse:
Endringene i punkt 6, 8 og 13, foreslås, og kommer som en konsekvens av, at
forbundsstyrets forslag om endring av Turneringsreglementet, seeding, er vedtatt.
Til saken hadde følgende ordet: Jørn Nielsen, forbundsstyret, Ottar Stenrud, Frogner I.L.,
Håkon Haukebøe, Vestre Aker Skiklubb, Svein Holmen, Moss BK.
Sak 21, 22, 23, og 24 ble sett og behandlet samlet.
I forbundsstyrets forslag (Sak 21) ble forslaget til ny ordlyd i punkt 8 endret til:
”Ved nasjonale turneringer kan det styrkeseedes inntil 32 deltagere, dog slik at ikke er mer
enn en fjerdedel av deltagerne i en klasse blir seedet. Dette gjelder for både cup og
puljespill. ”
Forslaget til ny ordlyd i punkt 20 i forslaget til Kristiansand BK (Sak 22) ble inkludert i
forslaget fra forbundsstyret.
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Forslag:
Ny ordlyd i punkt 20 (21): Ved forfall kan det settes inn reserver dersom den erstattende
spiller/par ikke ville gitt endret seeding i turneringen.

Vedtak: Forslaget, med endring av ordlyd i punkt 8, og Kristiansand BKs forslag om ny
ordlyd i punkt 20, enstemmig vedtatt.

22. KRISTIANSAND BK
Bestemmelser om seeding og trekning ved nasjonale turneringer, punkt 6, 8, 10, 11 og 14.
Vi har forslag på tre endringer i disse bestemmelsene:
1. Gjeninnføre klubbseeding
2. Endring i bestemmelsene om styrkeseeding
3. Endring av bestemmelsene om innsetting av reserve.
Forslag:
Ny ordlyd i punkt 6:
-

Deltakere ved en turnering skal seedes i henhold til:
Styrkeseeding
Klubbseeding

Begrunnelse:
Tinget fjernet denne bestemmelsen med knapp margin i 2010. Vi mener at dette var en
uklok beslutning og vil gjeninnføre klubbseeding.
I betraktning av Norges langstrakte geografi synes vi det er riktig å få en geografisk
spredning av deltakerne i våre turneringer. Vi synes ikke det er greit at to treningskamerater
reiser land og strand rundt for å møte hverandre i en turnering. Spesielt for klubbene ute i
distriktene bør dette unngås.
Også for ”klubbånden” er dette en viktig bestemmelse. Selv om vi driver en individuell idrett
er det viktig å stimulere til ”klubbånden”. Vi bør, der det er mulig, sette fokus på klubbenes
miljø, og styrke samholdet i klubbene fremfor enkeltindividet. Klubbseeding er i så måte en
viktig faktor.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget i sin helhet, men
fremmer eget forslag som omhandler punktene 6, 8 og 13. (Se Innkomne forslag, Sak 21.)
Forslag:
Ny ordlyd i punkt 8:

Ved nasjonale turneringer kan det styrkeseedes inntil 8 deltagere,
dog slik at ikke mer en fjerdedel av deltagerne i en klasse blir
seedet og at antall seedede er henholdsvis. 2, 4 eller 8.

Ny ordlyd i punkt 10:

Ved seeding for cupspill skal det seedes i henhold til punkt 8.
(parentes fjernes) De seedede deltagerne skal plasseres
osv...........

Ny ordlyd i punkt 11:

Ved styrkeseeding for puljespill benyttes prinsippene for cupspill i
størst mulig utstrekning. Det plasseres en seedet i hver gruppe og
de høyest seedede skal om de vinner sine grupper møtes senest
mulig i turneringen. (Restene av teksten i punktet fjernes)
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Begrunnelse:
Forslaget går ut på å tilpasse våre bestemmelser til de internasjonale
seedingsbestemmelsene, samt at erfaringene med nåværende bestemmelser ikke er gode.
Forutsetning for å seede så mange spillere som våre nåværende bestemmelser tilsier, er at
vi har en riktig styrkemessig ranking liste. Denne forutsetning er ikke til stede som tydelig
bevist ved at mange seedede ikke har klart å holde på sine seedinger i våre turneringer de
siste årene.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret fremmer eget forslag. Se Innkomne saker,
Sak 21.
Forslag:
Nytt avsnitt i bestemmelsen mellom styrkeseeding og trekning:
Klubbseeding
Punkt 15.

Klubbseeding gjelder ikke mellom styrkeseedede deltakere.
Doublekombinasjoner fra to forskjellige klubber skal ikke
klubbseedes.

Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret fremmer eget forslag. Se Innkomne saker,
Sak 21.

Ny nummerering av de resterende bestemmelsene.
Forslag:
Ny ordlyd i punkt 20 (21): Ved forfall kan det settes inn reserver dersom den erstattende
spiller/par ikke ville gitt endret seeding i turneringen.
Nåværende ordlyd om innsetting av reserve bør da inntas i kapitel IV Regler for seriespill for
klubblag
Som en konsekvens av disse endringene må følgende endringer gjøres i håndboken på side
33 punkt 13 seeding, side 36 punkt 12 samt i kapitel III punkt 5. (Vi tar forbehold om at vi har
funnet alle berørte bestemmelser)
Begrunnelse:
Dette er en bestemmelse som det syndes mot hele tiden og det med rette. Slik
bestemmelsen fremstår, er det ikke mulig å sette inn en erstatter som er høyere rangert enn
den spiller som erstattes. Denne bestemmelsen er tilpasset behovet i seriespill for klubblag
og bør brukes der, men bare der.
I individuelle turneringer bør det være mulig å erstatte nr. 45 på rankinglisten med nr. 43!
Forslaget går i korthet ut på at det er mulig å sette inn erstatter i en turnering dersom den
erstattende spiller/par ikke ville gitt endret seeding i turneringen.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler forslaget.
Vedtak: Kristiansand BK trakk forslaget, bortsett fra at endringen til ny ordlyd i punkt 20 ble
innlemmet i forbundsstyrets forslag (Sak 20).
(Sak 21, 22, 23, og 24 ble sett og behandlet samlet.)
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23. MOSS BK
Bestemmelser om seeding og trekning ved nasjonale turneringer, punkt 6.
Forslag 1, Gjeninnføre - Klubbseeding
Begrunnelse:
Det viser seg at ulempene ved å fjerne klubbseeding har vært langt større enn fordelene.
Spillere risikerer å reise lange avstander kun for å spille mot andre spillere fra samme klubb.
Dette er uheldig, og vi foreslår derfor at vi går tilbake til ordlyden vi hadde vedr. klubbseeding
inntil tinget for 2 år siden. Dette vil også korrespondere bedre med internasjonale regler på
område.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret fremmer eget forslag. Se Innkomne saker,
Sak 21.
Vedtak: Moss BK trakk forslaget.
(Sak 21, 22, 23, og 24 ble sett og behandlet samlet.)
24. VESTRE AKER SKIKLUBB, BADMINTONGRUPPE
Bestemmelser om seeding og trekning ved nasjonale turneringer, punkt 6.
Forslag:
«Klubbseeding» legges til.
Begrunnelse:
Etter to sesonger uten klubbseeding ser vi at klubbseeding kanskje ikke er det største
problemet med trekningen i turneringer. Det kan godt hende at klubber som sender få
spillere (hvor ingen er seedet) oftere møter seedete spillere enn klubber som sender flere
spillere (hvor noen av spillerne er seedet). Men, for de få spillerne å reise til en turnering og
bare møte hverandre føles mye verre ut for de involverte. Sannsynligheten for at alle
sammen møter seedete spillere er mye mindre enn at de spillerne møter hverandre i
innledende kamper – det har skjedd i nesten hver eneste turnering. Det finnes lite som er
mer motiverende for videre turneringsspill enn å bruke tid (og penger) på å reise på
turnering for og kun møte de samme spillerne som man møter hver uke på trening.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret fremmer eget forslag. Se Innkomne saker,
Sak 21.
Vedtak: Vestre Aker Skiklubb trakk forslaget.
(Sak 21, 22, 23, og 24 ble sett og behandlet samlet.)

25. NØTTERØY BK
Bestemmelser om seeding og trekning ved nasjonale turneringer, punkt 13, tekstendring for
seedingsdato.
(Dette påvirker også følgende bestemmelser som er bestemt av forbundsstyret):
Forslag:
Tekst for seedingsdato endres til:
Ved single: Spillerne seedes i henhold til antall rangeringspoeng på gjeldende rankingliste
for dato for turneringens ordinære påmeldingsfrist.
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Ved double: Parene seedes i henhold til summen av rangeringspoengene på gjeldende
rankingliste for dato for turneringens ordinære påmeldingsfrist.

Forbundsstyrets innstilling: Se Innkomne saker, Sak 9.
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

26. FORBUNDSSTYRET
Bestemmelser om bruk av dommere, tellere og tellekasser, punkt 4.
Tilføyelse av dommere også i semifinaler.
Forslag:
Ny ordlyd i punkt 4:
”Alle rangeringsturneringer avvikles med dommere/tellere frem til semifinalene. I
semifinalene og finalene skal det benyttes godkjente dommere. Også i disse turneringene
plikter arrangøren å benytte tellekasser/siffervendere på alle baner.”
Begrunnelse:
Vi ønsker at det også skal stilles krav til at det skal benyttes dommere også i semifinalene,
ikke bare i finalene.
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

27. FORBUNDSSTYRET
Bestemmelser om Ungdommens Badmintonmesterskap (UBM) punkt 6, Innbydelse.
Forslag:
Ny tekst:
”Innbydelsen skal ut til klubbene og legges ut på NBF’s hjemmesider senest 6 uker før
avviklingen. Påmeldingsfristen fastsettes av oppmannen i samråd med arrangør.
Innbydelsen skal inneholde informasjon om spilleform. Innbydelsen skal godkjennes av
NBF’s styre.
Begrunnelse:
Vi ser ikke behov for at innbydelsen skal ut 8 uker før, men ønsker at tidspunktet for når
innbydelsen skal legges ut på hjemmesiden skal være senest 6 uker før avviklingen. 6 uker
bør være nok. Opplysninger som legges inn for lang tid i forveien kan fort bli endret.
Meldingsbladet er også fjernet som en konsekvens av at innbydelsene kommer på
hjemmesiden.
Til saken hadde følgende ordet: Mirjam Nilsen Hammmeren, Berlevåg T&I.F., Jørn Nielsen,
forbundsstyret, Trine Rohde, Kirkenes BK
Vedtak: Forbundsstyret trakk forslaget.
28. FORBUNDSSTYRET
Bestemmelser om Ungdommens Badmintonmesterskap (UBM) punkt 9, Innbydelse.
Forslag:
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Punkt 9, første setning ”Alle deltakere får NBF´s deltakerdiplom” fjernes.
Begrunnelse:
Vi ser ikke lenger at det er stas og ønskelig med deltakerdiplom. Det medfører også mye
arbeid for arrangørene.
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

29. VESTRE AKER SKIKLUBB, BADMINTONGRUPPE
Bestemmelser om seriespill for klubblag.
Om dette forslaget får flertall medfører det automatisk endring av Turneringsreglementet,
Kap IV.
Generelt
1. Disse bestemmelser er fastsatt i overensstemmelse med NBFs turneringsreglement,
Kap. IV.
2. Seriene er åpne for alle klubber tilsluttet NBF, og avvikles i tidsrommet 1. oktober - 1.
mai.
3. Et eget serieutvalg underlagt Konkurransekomiteen er ansvarlig for oppfølging av
seriene og administrasjon av sluttspillene. Administrasjon av 1. divisjon og lavere
gjøres av kretsene.
Anmeldelse
4. Klubber kan stille flere lag i samme divisjon dersom de er kvalifisert, men kan da ikke
flytte spillere mellom disse lagene mellom runder, serieomganger eller til sluttspill.
Lagsammensetningene (min. 2 damer og 4 herrer – ved reserver gjelder vanlige
lagoppstillingsregler) må innleveres ved første serierunde.
5. Klubber kan etter søknad til administrerende ledd stille felles lag i lagserien.
Forutsetninger:
For å kunne stille flere felles lag må klubbene dokumentere at de ikke kan
stille fullstendige egne lag, eventuelt må særlig avtale mellom klubbene
fremlegges.
Laget har ikke rett til kvalifisering/opprykk uten etter ny søknad, men kan delta
i sluttspill der det er kvalifisert så lenge ingen av klubbenes egne lag er
kvalifiserte
Begge klubber må tilhøre samme administrerende ledd. Laget skal delta i
samme divisjon som lagene deltok i forrige sesong. Dersom klubbene deltok i
forskjellige divisjoner, avgjør administrerende ledd i hvilken divisjon laget skal
spille.
Klubbene som ønsker å stille felles lag må søke om dette til administrerende
ledd innen 1. september i aktuell sesong. I søknaden skal klubbenes avtale
fremkomme og de spillerne som skal delta på felleslaget må navngis. De kan
dermed ikke benyttes på klubbens eget / egne lag.
6. Klubber eller lag som siste sesong ikke har deltatt i seriene, skal meldes på i laveste
divisjon i vedkommende krets.
7. Anmeldelse skjer til kretsene.
8. Dersom et 1.divisjonslag trekker seg fra serien etter 1.august, svares en avgift som
fastsatt i dette reglementet pkt.37.
Seriesystemet
9. 1. divisjon består av 4 avdelinger, hver med inntil 8 lag.
 Avd. A: Troms, Finnmark.
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Avd. B: Midt-Norge Nord og Midt-Norge Syd.
Avd. C: Hordaland/Sogn og Fjordane, Rogaland og Vest- og Aust
Agder.
 Avd. D: Oslofjorden, Vestfold/Buskerud/Telemark og
Hedmark/Oppland.
2. divisjon og lavere divisjoner består av inntil 4 avdelinger for hver avdeling i
divisjonen over. Hver avdeling består av inntil 8 lag.
10. I hver avdeling spilles det enkel eller dobbel serie, med hjemme og bortekamper.
Administrerende ledd kan fravike dette prinsipp dersom sportslig og/eller økonomiske
hensyn tilsier dette.
11. Etter at grunnspillet i 1. divisjon er avsluttet skjer følgende i hver region:
a. Regionen sender lag til Elitesluttspillet (dersom de er kvalifisert) i den
rekkefølgen de har kommet i grunnspillet. Deretter sendes lag til 1.
divisjonssluttspillet.
b. Resterende lag spiller plasseringsspill / kvalifiseringsspill regionalt.
Sluttspill
12. Det avvikles et Elitesluttspill (E) og et 1.divisjonssluttspill (A) på nasjonal basis etter
endt grunnspill i 1. divisjon. Sluttspillene avvikles over 1 helg med tilhørende bankett.
13. Til hvert sluttspill inviteres 5 lag. Regionene sender et antall lag gitt utifra
regionsplasser.
14. Regionsplasser gis til regionene lagene tilhører og fordeles etter resultatene i forrige
sluttspill etter følgende regler:
a. 1. til 4. plass i E-sluttspill gir regionen en plass i neste E-sluttspill
b. 5. plass i E-sluttspillet gir regionen en plass i neste A-sluttspill
c. 1. plass i A-sluttspillet gir regionen en plass i neste E-sluttspill
d. 2. plass i A-sluttspillet gir regionen en plass i neste A-sluttspill. Frafalles
dersom alle regioner arrangerer 1. divisjon.
e. Hver region som arrangerer 1. divisjon tildeles en plass i A sluttspillet.
15. En klubb kan bare delta i hvert sluttspill med 1 lag (inkl felles lag)– dersom flere av
klubbens lag er kvalifisert til sluttspillet må det lavest rankede laget vike plassen sin til
neste lag på listen.
16. Dersom en klubb ikke ønsker / kan stille et lag til ett sluttspill går plassen til neste lag
på listen.
17. Det spilles alle mot alle.
18. Hver spiller kan kun spille 2 kamper i hver lagkamp.
19. For å kunne delta i sluttspillet må hver spiller har spilt minst 1 serierunde i 1.divisjon.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.
KKs kommentarer: Forbundsstyret har i tingperioden vurdert behovet for å endre
seriesystemet, men mener dagens seriesystem fungerer godt, og bedre enn på lenge.
Interessen rundt Eliteserien tilsier også det.
Sak 29 og 30 ble behandlet under ett, og med Sak 30, som var det opprinnelige forslaget,
først.
Til saken hadde følgende ordet: Torbjørn Lindahl, Vestre Aker Skiklubb
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Vedtak: Forslaget trukket, som en konsekvens av at Sak 30, som ble behandlet først, ikke
fikk flertall.

30. VESTRE AKER SKIKLUBB, BADMINTONGRUPPE
Bestemmelser om seriespill for klubblag.
Forslag:
Det er sendt inn et forslag til nytt lagserieformat for senior med tilhørende endringer i
bestemmelsesverket. Det er det samme forslaget som ble tatt opp på tinget i 2010. Tas i
bruk sesongen 2012/2013 og 2013/2014 som en prøveordning og evalueres før tinget i
2014.

Forslag til nytt lagserie format
Regional 1. Div med nasjonale sluttspill:
Hovedforskjellen fra dagens system er at det spilles regionale øverste divisjoner med to
forskjellige sluttspill hvor hver region har et forhåndsdefinert antall plasser basert på tidligere
resultater.
Elitedivisjonen avvikles og dagens 1. divisjoner utvides med lagene fra eliteserien etter
region. 1. Divisjon spilles med opptil 8 lag i regionene.
Det avvikles to nasjonale sluttspill – ett for elite (E) og ett for 1. divisjon (A), begge på 5 lag
og begge basert på resultatet fra forrige året. Vinnerne av elitesluttspillet blir Norgesmestere.
Etter at sluttspillene er spilt gis regionene plasser i sluttspillene neste sesong etter følgende
regler:
1.- 4. plass i Elitesluttspillet gir en plass i E-sluttspillet
5. plass i Elitesluttspillet gir en plass i A-sluttspillet (regionen rykker ned)
1. plass i A-sluttspillet gir en plass i E-sluttspillet (regionen rykker opp)
2. plass i A-sluttspillet gir en plass i A-sluttspillet
De 3 siste plassene fordeles slik at hver region har minst en plass i A-sluttspillet
Etter at normalt seriespill er avsluttet skjer følgende i hver region:
Regionen sender lag til elitesluttspillet (dersom de er kvalifisert) i den rekkefølgen de
har kommet i grunnspillet. Deretter sendes lag til 1. divisjonssluttspillet.
Resterende lag spiller plasseringsspill / kvalifiseringsspill regionalt.
Hvis region Nord arrangerer 1. divisjon strykes «2. plass i A sluttspillet gir en plass i A
sluttspillet» slik at hver region er garantert en plass.
Eksempel:
Vi tar utgangspunkt i grunnspillet for årets Eliteserie med nåværende regioner (Øst, Sørvest,
Midt):
1 Bygdø
Øst
2 Sandefjord1 Øst
3 Kristiansan1 SørVest
4 Bergen1
SørVest
5 Grimstad
SørVest
6 Stavanger
SørVest
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7 Pillarguri
8 Haugerud1

Øst
Øst

Anta at nr 1-5 spilte E-sluttspill og nr 6-8 (pluss 2 andre lag) spilte A-sluttspill.
Bygdø ville blitt kåret til Norgesmestere med Sandefjord på sølv og Kristiansand på
bronse.
Som nr 1-4 ville Bygdø, Sandefjord, Kristiansand og Bergen gitt region Øst og
Sørvest 2 plasser hver til neste års E-sluttspill.
Grimstad som nr 5 ville ha rykket ned og gitt Sørvest en plass i A-sluttspillet
Stavanger som vinner av A-sluttspillet ville rykket opp og gitt Sørvest en plass i Esluttspillet
Pillarguri som nr2 i A-sluttspillet ville gitt region Øst en plass i A-sluttspillet
Øst, Midt og Sørvest får hver sin garanterte plass i A sluttspillet
Neste sesong ville plassene i sluttspillene være slik:
E sluttspill:
Øst
2 plasser
SørVest
3 plasser
A sluttspill:
SørVest
2 plasser
Øst
2 plasser
Midt
1 plass
Antar vi at lagene i Eliteserien i år ville toppet sine respektive 1. divisjoner foran de lagene
som spiller der nå ville følgende lag spilt sluttspill:
E sluttspill:
Bygdø
Øst
Sandefjord Øst
Kristiansan1 Sørvest
Bergen1
Sørvest
Grimstad
Sørvest
A sluttspill:
Stavanger
Pillarguri
Haugerud
Kristiansan2
NTNUI

Sørvest
Øst
Øst
Sørvest
Midt

Endringer i reglementet:
- Avvikling
1. Kretsene administrerer regionale divisjonsspill for 1. divisjon og nedover
2. Forbundet administrerer sluttspillene
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-

Anmeldelse:
Klubber kan stille flere lag i samme divisjon dersom de er kvalifisert, men kan
da ikke flytte spillere mellom disse lagene mellom runder, serieomganger eller
til sluttspill. Lagsammensetningene (min. 2 damer og 4 herrer – ved reserver
gjelder vanlige lagoppstillingsregler) må innleveres ved første serierunde.
Klubber kan stille et eller flere felles lag i lagspillet i forskjellige divisjoner. For å
kunne stille flere felles lag må klubbene dokumentere at de ikke kan stille
fullstendige egne lag, eventuelt må særlig avtale mellom klubbene fremlegges.
Stilles felles lag skal planlagt lagsammensetning samt avtalen mellom
klubbene sendes kretsen før sesongen sammen med påmelding for
gjennomgang og godkjennelse.
Lagoppstilling:
Klubber kan fritt flytte spillere mellom lag i forskjellige divisjoner mellom
serieomganger (dvs. hele spilledager/helger). Ved sesongens begynnelse
gjelder at når et lag i en lavere divisjon har seriekamp først, kan en spiller som
har spilt på dette ikke spille de to første lagkamper for et lag i høyere divisjon.
Dersom kamper i lavere serie avvikles etter at en høyere serie er avsluttet, kan
ikke spillere på lag i høyere divisjoner benyttes.
Der divisjonene spiller på forskjellige dager definerer kretsen spilleomgangene
før sesongen.
En spiller kan kun delta på ett sluttspill.
Sluttspill:
Sluttspillet avvikles på nasjonal basis over 1 helg med tilhørende bankett,
separat for elite og 1. divisjon.
Det spilles alle mot alle (dvs 4 kamper per lag).
Hver spiller kan kun spille 2 kamper i hver lagkamp.
For å kunne delta i sluttspillet må hver spiller har spilt minst 1 serierunde i
1.divisjon.
En klubb kan bare delta i hvert sluttspill med 1 lag (inkl felles lag)– dersom
flere av klubbens lag er kvalifisert til sluttspillet må det lavest rankede laget
vike plassen sin til neste lag på listen.
Dersom en klubb ikke ønsker / kan stille et lag til ett sluttspill går plassen til
neste lag på listen.
Premiering:
Vinnere av sluttspillet får tittelen NORGESMESTER FOR KLUBBLAG. Spillere
på det vinnende laget med lagledere (maks. 2) tildeles NBF’s seriemedaljer
forgylt. Spillere på lag nr. 2 med lagledere (maks. 2) tildeles NBF’s
seriemedalje i sølv, og spillere på lag nr. 3 med lagledere (maks. 2) tildeles
NBF’s seriemedalje i bronse. En spiller må ha deltatt i over halvparten av
lagkampene i løpet av sesongen for å bli tildelt medalje.
Vinnere av 1. divisjonssluttspillet tildeles NBFs diplom (ie. Blir vinnere av 1.
Div).
Kontingent:
Sluttspill: lag som deltar i sluttspill deler reise og hall utgifter på samme måte
som i eliteserien pr dags dato i tillegg til den vanlige kontingenten til kretsen.
Kontingent for resterende lag utarbeides av kretsene slik at den består av
kontingent pluss fordeling av hallutgifter.
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KK får fullmakt til å utarbeide eventuelle praktiske problemstillinger ikke dekket av
forslaget

Begrunnelse 1:
Tinget i 2010 vedtok følgende: «Styret pålegges å vurdere en endring av lagseriespillet med
virkning fra 2011/2012. Forslag skal legges frem for Ledermøte høst 2010/vår 2011 og
prøves 2011/2012. Endelig beslutning på forbundsting 2012.»
Dessverre har dette ikke blitt fulgt opp av styret. Det ble ikke fremlagt et forslag på
ledermøtet i fjor, noe nytt system ble ikke utprøvd denne sesongen, og det er heller ikke
kommet noen diskusjon rundt temaet denne høsten. KK har ikke svart på henvendelser på
om det er noen fremgang i saken. Dermed stiller vi forslaget vårt på nytt og ønsker det nye
systemet tatt i bruk allerede i 2012/2013 sesongen på prøvebasis. Det følges opp av en
evalueringsrunde etter to sesongers bruk før neste ting og endelig beslutning der.
Ettersom KK nå har hatt 2 år på å vurdere systemet håper vi de har satt seg inn i det og
kommer med eventuelle problemstillinger/spørsmål før selve tingforhandlingene, slik at flest
mulig får gjort opp en informert mening om systemet før da. Se vedlegg for spillesystemet
og de fulle seriebestemmelsene etter endringer.
Begrunnelse 2:
- Det blir billigere å delta siden det blir mindre reising nasjonalt.
- Samtidig vil man få flere serieomganger i løpet av en sesong slik at seniorer får et
fullgodt sportslig tilbud selv om de ikke reiser land og strand rundt.
- Like god serie for de beste lagene siden de får delta i et nasjonalt sluttspill. Flere lag
får muligheten til å måle nivå på et nasjonalt plan med to sluttspill som bør bli mye
jevnere enn nåværende eliteserie.
- Fullere divisjoner med flere kamper på alle lagene
- Bedre kamper og mer motivasjon for alle lagene siden alle har mulighet til å nå
sluttspill og spille mot lagene i andre divisjoner. Gir større tilbud ettersom man i løpet
av en sesong møter flere forskjellige lag enn man gjør i dag.
- Det legges til rette for å bringe kretsene mer inn i organiseringen av lagserie. Det
forventes at forbundet følger opp kretsene slik at kretsene må ta tak.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.
KKs kommentarer: Forbundsstyret har i tingperioden vurdert behovet for å endre
seriesystemet, men mener dagens seriesystem fungerer godt, og bedre enn på lenge.
Interessen rundt Eliteserien tilsier også det.
Sak 29 og 30 ble behandlet under ett, og med Sak 30, som var det opprinnelige forslaget,
først.
Vedtak: Forslaget falt mot 3 stemmer.
31. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS
Bestemmelser om seriespill for klubblag, Anmeldelse, punkt 5. Ny setning legges til:
Forslag:
«Det kan søkes Konkurransekomiteen (KK) om å sette inn lag i høyere divisjoner hvis det er
ledig plass».
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Begrunnelse:
Dette praktiseres allerede i dag, men bør legges inn i reglementet. Der det er ledig plass i
høyere divisjoner er det bedre både for det laget og resten av lagene i lagspillet at nye lag
kan settes inn der de nivåmessig hører hjemme. Det er alltid ønskelig å ha fulle divisjoner
med jevnest mulig lag – å sette inn et sterkt lag i nederste divisjon ødelegger det sportslige
både for det nye laget og for de lagene som allerede spiller i divisjonen. Det gjelder selvsagt
kun der hvor divisjonene ellers ikke blir fylt – et nytt lag skal ikke kunne «ta plassen» fra
andre lag.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler forslaget.
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

32. BERGEN BK
Bestemmelser om seriespill for klubblag.
Forslag til nytt oppsett av sluttspill i Eliteserien.
Forslag:
Nytt punkt 22, (resterende renummereres):
”Sluttspillet spilles som en full round robin mellom de fire toppklubbene og de fire
bunnklubbene for å fordele medaljer, og avgjøre hvem som rykker ned.
Bergen BK foreslår at eliteserien avsluttes med tre fullverdige lagkamper for alle lag – et
gruppespill for både topp- og bunngruppen. Dette sikrer mer badminton av høy klasse for
eventuelt publikum og et mer rettferdig sluttresultat for klubber med relativt sterkere
doublespillere enn singlespillere.”
Begrunnelse:
En hel sesong med Eliteserie har i mange år vært avgjort med spill kun på lørdag, der
førsteplassen fra grunnspillet møter fjerdeplassen, og andreplass møter tredjeplass til
semifinaler. Vinneren av disse kampene møtes i finalen, og vinneren av denne kampen
vinner årets eliteserie. Denne løsningen gjør at finalerunden kun innbefatter spill på
lørdagen, som eneste nasjonale turnering der det kun er spill én dag. Denne ordningen får
avslutningen av eliteserien til å fremstå mer som en sosial sammenkomst enn en verdig slutt
på en eliteserie, og utnytter ikke pengene som brukes til en hel reisehelg på en god sportslig
måte. Dagens ordning kan i verste fall føre til at en spiller som kun er satt opp i mixed ikke
får spille en eneste kamp i løpet av helgen (dette har skjedd). Dette er respektløst overfor
spillere som satser seriøst på sin idrett.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.
KKs kommentarer: Forbundsstyret har i tingperioden vurdert behovet for å endre
seriesystemet, men mener dagens seriesystem fungerer godt, og bedre enn på lenge.
Interessen rundt Eliteserien tilsier også det.
Alternativt opplegg:
Dersom badminton-Norge ønsker å fremholde tradisjonen med kun lørdagsspill i eliteserien,
vil det være en stor fordel dersom det er tilfeldig i hvilken rekkefølge de ulike kategoriene
spilles. Kampene avsluttes når det ene lag når 6 seire – og ettersom man alltid starter med
singleklassene, vil generelt sterkere singlelag ha insentiver til å forsterke sitt lag i single, og
kanskje sette inn mindre gode spillere i de siste mixedkampene. Dette gjøres i så fall for å
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avgjøre lagkampen i en tidlig fase. Dette ønsket om å forsterke singler over andre kamper
kan enkelt løses ved å trekke rekkefølgen på kategoriene etter at laget er sendt inn, men før
lagkampen starter. Dermed kan det tenkes at mixeddouble eller double spilles først, og alle
involverte lag vil måtte jevne ut sitt lagoppsett.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.

KKs kommentarer: Forbundsstyret har i tingperioden vurdert behovet for å endre
seriesystemet, men mener dagens seriesystem fungerer godt, og bedre enn på lenge.
Interessen rundt Eliteserien tilsier også det.
Bergen BK fremmet i realiteten 2 forslag, et forslag til nytt punkt 22, og et alternativt forslag.
Til saken hadde følgende ordet: Jørgen Rosenlund, Bergen BK, Germain Schmid,
Oslofjorden Badmintonkrets, Mirjam Nilsen Hammeren, Berlevåg T&I.F., Ulla Faarup,
Oslofjorden Badmintonkrets, Håkon Haukebøe, Vestre Aker Skiklubb
Det ble foretatt separat avstemning over forslag og nytt punkt 22, og det alternative
forslaget.
Vedtak: Forslaget om nytt punkt 22 falt mot 17 stemmer.
Vedtak: Forslaget om alternativt opplegg falt mot 23 stemmer.

33. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS
Bestemmelser om seriespill for klubblag, Anmeldelse, punkt 18.
Forslag:
Punkt 18 endres til:
”Klubbene skal senest 20 minutter før hver lagkamp innlevere navneliste med informasjon
om klassifisering og rangeringspoeng.”
Begrunnelse:
Dette praktiseres også allerede i dag. Normalt åpnes hallen 30 minutter før kampstart og det
er derfor umulig å levere inn lagoppstillingen før det. 20 minutter holder til at oppmann
rekker å se over lagoppstillinger og rankinglister før kampstart.
Det kan evt. vurderes om det skal legges inn et eget punkt for Eliteserien også her med 1
times frist. Vi kan i så fall endre forslaget til «Innlevering av lagoppstilling skal skje senest 1
time før første kamp i Eliteserien. For lavere serier skal lagoppstillingen være levert 20
minutter før første kamp.»
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.
KKs kommentarer: Vi mener eksisterende bestemmelsesverk er nødvendig og det beste
for alle parter.
Vedtak: Forslaget falt mot 0 stemmer.

34. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS
Bestemmelser om seriespill for klubblag, Lagoppstilling, punkt 19.
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Forslag:
Punkt 19 endres til:
”Innlevering av lagoppstilling skal skje senest 20 minutter før første kamp.”
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.
KKs kommentarer: Vi mener eksisterende bestemmelsesverk er nødvendig og det beste
for alle parter.
Til saken hadde følgende ordet: Torbjørn Lindahl, Vestre Aker Skiklubb
Vedtak: Forslaget falt mot 6 stemmer.

35. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS
Bestemmelser om seriespill for klubblag, Lagoppstilling, punkt 21 og 22.
Forslag:
Følgende setning i punkt 22 strykes:
«I kvalikkamper kan en spiller spille alle tre kategorier» strykes
Begrunnelse:
Det står motstridene antall kamper en spiller kan spille i kvalifikasjonsspill på de to punktene.
Det ene punktet bør strykes – hvilket spiller ikke noen stor rolle, men det burde gå klart frem
hvilken som gjelder for kvalifikasjonsspill så det ikke blir misforståelser.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret ser behov for presiseringen og har inkludert
opprydding i eget forslag som tidligere er fremmet.
Til saken hadde følgende ordet: Jørn Nielsen, forbundsstyret
Vedtak: Oslofjorden Badmintonkrets trakk forslaget.

36. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS
Bestemmelser om seriespill for klubblag, Opprykk og nedrykk, punkt 23.
Forslag:
Punkt 23 endres til:
”Dersom det kun er en avdeling som rekrutterer lag til en bestemt avdeling i divisjonen
rykker vinneren opp.”
Begrunnelse:
Der det kun er en avdeling i hver divisjon er det mye enklere å kjøre direkte ned- og opprykk
mellom de. Det sparer også en ekstra spillerunde.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler forslaget.
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

37. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS
Bestemmelser om seriespill for klubblag, Teknisk arrangement, punkt 26.

Norges Badminton Forbunds årbok 2012

53

Forslag:
Punkt 26, andre setning endres til:
”Spilleprogram med angivelse av arrangør utarbeides av administrerende ledd og sendes de
deltagende lag senest 15. september.”
Begrunnelse:
De aller fleste klubbene kommer i gang siste uken i august eller første uken i september. For
å ha spilleoppsettet klart innen 1. september må fristen for påmelding være senest 15.
August, og da er det ingen som har lagene klare. 15. september gir klubbene en first til 1.
september med å melde på lag, noe som gjør at de har en mulighet til å se hvem som
dukker opp på trening først. Det er spesielt viktig i juniorklassene hvor det ofte er større
endringer i kullene fra sesong til sesong.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler forslaget.
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

38. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS
Bestemmelser om seriespill for klubblag, Økonomi, punkt 36.
Forslag:
Punkt 36, endres til:
”Administrerende ledd får anledning til å fastsette startkontingenten for 2. og 3. divisjon.”
Begrunnelse:
Det er nok en stund siden satsene ble satt i reglementet, og kostnadene for å arrangere har
gått opp en del siden den tid. 2. og 3. divisjon har som regel like mange spillerunder som 1.
divisjon og koster dermed like mye i hall-leie. 1000kr og 500kr dekker det rett og slett ikke.
Makssatsen for 1. divisjon bør dermed kunne brukes også for 2. og 3. divisjon – vi har ennå
tilgode å komme i nærheten av den.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler forslaget.
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

39. FORBUNDSSTYRET
Bestemmelser om seriespill for klubblag i aldersbestemte klasser U13 og U15.
Bestemmelser om seriespill for klubblag i aldersbestemte klasser, U13 og U15
Lagserien
Kretsene er ansvarlig arrangør av lagserien i de respektive kretsene og må oppnevne
ansvarlige for gjennomføringen. Det er kretsene som må ta stilling til evt. protester.
Kretsene er ansvarlige for å ta inn påmelding, sette opp og gjennomføre enkel eller
dobbel lagserie med påmeldte lag etter bestemmelsene nedenfor. Flere kretser kan
arrangere felles seriespill.
Det anbefales å dele lagserien inn i to eller flere avdelinger bestående av mest mulig
jevnbyrdige lag, dersom man får 10 eller flere påmeldte lag.
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Kretsene kan bestemme at de enkelte lag skal arrangere de enkelte lagserierundene
selv, dvs. være ansvarlige for at invitasjon sendes til lagene, for det praktiske rundt
kampavvikling og registrering av resultater i CupAssist. I slike tilfeller setter kretsene
opp hvilke lag som skal være arrangør av de enkelte serierundene.
Klubbene skal stille med lagleder til hvert lag. Kretsene kan kreve at lagene skal ha
en teller til hver lagkamp.
Bestemmelser
Klubbene skal primært stille med egne lag, der alle spillere tilhører samme klubb.
Klubber kan allikevel samarbeide om å melde på sammensatte lag i de tilfeller
det ikke er tilstrekkelig med egne spillere til et rent klubblag.
En serierunde defineres som en tidsbestemt periode hvor spillere ikke kan byttes
eller lånes mellom lag. En spiller kan kun spille for ett lag i samme serierunde i
samme aldersklasse. Serierundene blir fastsatt av kretsen ved sesongstart.
Dersom en klubb deltar i lagspillet med flere egne eller sammensatte lag kan
spillerne kun tilhøre ett av disse i hver aldersklasse.
Bytting av lag defineres som et permanent bytte for en spiller til et annet lag i
samme aldersklasse.
- Spillere kan bytte lag i løpet av sesongen, men kan da ikke bytte tilbake igjen
til samme laget senere.
- Kretsen skal informeres om bytting av spillere før start på serierunden.
Lån av spillere defineres som et midlertidig lån av spiller fra et annet lag og som
gjelder for én serierunde, og tillates dersom arrangerende krets i samråd med
klubbene ønsker det.
- Det kan lånes inntil to spillere.
- Dersom spillere lånes fra annet lag i samme aldersklasse eller fra annen
klubb, må arrangerende krets godkjenne lånet før start på serierunden.
Konkurrerende lag skal informeres om lånet så snart det er godkjent.
- Lånt spiller kan ikke spille på sitt eget eller andre lag i samme aldersklasse
den samme serierunden.
En lagkamp skal spilles av minimum 4 spillere og bestå av 2 HS, 2 DS, 1 HD, 1
DD og 2 MD.
- Jenter kan spille HS, HD eller MD (herre), så fremt de ikke spiller DS, DD eller
MD (dame) i samme lagkamp.
Rankinglisten legges til grunn for å bestemme spiller/par som skal spille 1’er- og
2’er-kampene. I de tilfeller hvor lavest rankede spiller/par blir vurdert som klart
sterkere enn høyest rankede spiller/par i lagoppstillingen, kan arrangerende krets
godkjenne at rankinglisten ikke legges til grunn.
- Spillere som ikke er oppført på rankinglisten skal anses å ha 0 poeng.
- Dersom to spillere/par har likt antall rankingpoeng, skal antatt sterkest
spiller/par spille 1’er-kampene.
I seriespill skal det spilles 2 sett til 21. Hvert sett spilles med forlengelse. Lagene
får 1 settpoeng for hvert vunnet sett, og settpoeng samt enkeltpoeng noteres på
lagkampskjemaet.
- Laget med flest settpoeng vinner lagkampen og får 2 seriepoeng i
serietabellen.
- Dersom to lag har like mange settpoeng etter endt lagkamp, ender kampen
uavgjort og lagene får 1 seriepoeng hver.
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Lagkampskjema fylles ut og underskrives av laglederne for de respektive lagene.
Resultatene registreres i CupAssist senest tre dager etter at lagkampen er spilt.
Serien vinnes av det lag som har oppnådd flest seriepoeng når alle kampene er
ferdigspilt. Ved likt antall seriepoeng vinner det lag som har flest settpoeng, og
dersom dette også er likt, vinner det lag med størst differanse mellom vunne og
tapte enkeltpoeng. Dersom differansen i enkeltpoeng også er lik, vinner det lag
som har vunnet flest enkeltpoeng.
Landsfinalen
UK er ansvarlig arrangør av landsfinalen, og må oppnevne ansvarlige for
gjennomføringen. Det er landsfinalens oppmann som må ta stilling til evt. protester.
Hver enkelt krets kan sende minst ett lag til landsfinalen. Det er allikevel en
forutsetning at kretsen har gjennomført lagspill som følger bestemmelsene i dette
dokumentet.
Kun lag som har deltatt i kretsenes lagseriespill kan delta i landsfinalen. Klubber som
har deltatt i lagserien med flere lag, kan om ønskelig stille med alle spillerne på ett
samlet lag.
Kriterier for lån av spillere settes av UK, og klubber som er avhengig av å låne spillere for å
stille lag, må på forhånd søke landsfinalens oppmann om dette.
Landsfinalen avvikles med innledende puljespill, plasseringskamper og finale. Puljespillet
spilles etter de regler som er beskrevet for seriespill ovenfor, mens det kan avgjøres andre
spillemåter (settlengder, antall sett osv.) og annen resultatberegning i plasserings- og
finalekampene.
Forslag:
Hele bestemmelsesverket innlemmes i Håndboken.
Begrunnelse:
Dette er bare en konsekvens for å få synliggjort det bestemmelsesverk som i dag allerede
eksisterer og følges. Det er enighet om disse bestemmelsene. Bestemmelsene ble grundig
presentert av KK, og drøftet av klubbene, på NBFs Ledermøte høsten 2011.
Til saken hadde følgende ordet: Jørn Nielsen, forbundsstyret
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

40. BÆRUM BK
Bestemmelser om seriespill for klubblag i aldersbestemte klasser U13 og U15.
Avviklingsform for seriespill, ungdom
Forslag:
Disse forslagene er innspill til regelverket for seriespill for ungdom som ifølge
konkurransekomiteen skal inn i NBF’s turneringsreglement.
Forslag1: En mulig måte å arrangere seriespillet på er
En full serierunde der alle lag spiller alle mot alle.
Et sluttspill der den øverste halvpart spiller alle mot alle og tilsvarende for nedre
halvpart.
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KK får fullmakt til å bygge dette inn i det nye reglementet i passende form.
Begrunnelse:
I flere av de regionale seriene er det til dels store forskjeller mellom de beste og de dårligste
lag. Samtidig ønsker noen regioner mer enn en enkelt serierunde. Dog har to fulle
serierunder ført til at for mange helger går med til dette, noe som har ført til kollisjoner både
med høst og vinterferie samt med andre turneringer (også turneringer der U15 spillere har
blitt tatt ut til utenlandske turneringer). Muligheten for denne formen for seriespill vil gi mer
fleksibilitet for de arrangerende kretser, vil imøtekomme de ovenfornevnte problemer og gi
jevnere lagkamper.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.
KKs kommentarer:
Kretsene har anledning til å gjennomføre, slik Bærum BK ønsker, etter bestemmelsesverket
slik det er i dag.
Forslag 2:
Når seriespillet avsluttes med et sluttspill, skal alle poeng fra grunnserien føres videre og
legges til poeng som oppnås i sluttspillet.
Begrunnelse:
Vi ønsker at alle kamper skal oppfattes som viktige også i grunnspillet. Sekundært kan et
alternativ være at lag i topp-puljen kun tar med poeng oppnådd fra andre lag som ender i
topp-puljen og tilsvarende for bunn-puljen.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.
KKs kommentarer:
Kretsene har anledning til å gjennomføre, slik Bærum BK ønsker, etter bestemmelsesverket
slik det er i dag.
Til saken hadde følgende ordet: Torbjørn Lindahl, Vestre Aker Skiklubb, Nils Petter
Johansen, æresmedlem, Ottar Stenrud, Forgner I.L., Trond Wåland, forbundsstyret
Vedtak: Bærum BK trakk forslagene.

41. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS
Bestemmelser om seriespill for klubblag i aldersbestemte klasser U13 og U15.
Forslag:
Nytt punkt som skal inn i bestemmelsene:
”Lagserien for U13 og U15 skal legges utenom høstferien i terminlisten.”
Begrunnelse:
Vi ser at klubbene ikke klarer å stille lag i høstferien – det er for kort tid til å planlegge for
klubbene og de aller fleste har allerede planlagt andre ting innen de vet at de skal spille.
Samtidig er det utrolig vanskelig å presse inn en ekstra helg til lagspillet utenom de
terminbefestede helgene for å ta det igjen hvis forbundet har lagt opp til lagspill i høstferien.
Det har vært oppe tidligere og KK har vært enige i at det ikke er gunstig å legge helgen til
høstferien, men så går det par år og så glemmer man det igjen. For å være på den sikre
siden ønsker vi dermed å legge det inn i bestemmelsene at lagspillet ikke kan legges på
disse to helgene.
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Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.
KKs kommentarer:
Det er kretsene selv som arrangerer seriespillet for klubblag i aldersbestemte klasser U13
og U15 og som kan ta hensyn til dette. Det er satt av helger til lagseriespill, men helgene
må ikke benyttes, og det kan også for disse kamper nyttes ukedager/treningsdager.
Vedtak: Forslaget falt mot 8 stemmer.

42. VESTRE AKER SKIKLUBB, BADMINTONGRUPPE
Bestemmelser om klassifisering, rangering og rangeringsturneringer, punkt D. Grunnlag for
rangering. Ny setning til slutt:
Forslag:
Legges til «Der skjønnsseeding benyttes skal det sendes ut til alle deltagende klubber hvilke
spillere som er seedet med begrunnelse».
Skjønnsseeding
Bestemmelser om klassifisering, rangering og rangeringsturneringer. D. Grunnlag for
rangering: «TIK tar beslutning om skjønnseeding skal benyttes når påmelding til
mesterskapene foreligger».
Begrunnelse:
Når det legges ut en trekning som ikke stemmer overens med rankinglistene (og dermed
spillernes forventninger) bør det informeres både om hvilke spillere som er skjønnsseedet og
begrunnelsen for dette. Dette først og fremst for å slippe forvirringer rundt trekningen som
om den er riktig, er det brukt riktig dato på rankinglisten, har de oversett noe, har systemet
feilet, osv... TIK må jo ta beslutningen på et grunnlag, og det vil ikke ta noe ekstra tid å
informere om dette ved trekningen. Da unngår vi misforståelser og forvirring og
sinte/bekymrede spillere/foreldre i alle instanser.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler forslaget.
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

43. MOSS BK
Bestemmelser om klassifisering, rangering og rangeringsturneringer.
E Rangeringsturneringer, ny første setning.
Forslag:
Ny første setning:
”Kun A-klassifiserte spillere kan delta på rangeringsturneringer. Dette gjelder ikke for
aldersklassen U13 og UBM.”
Begrunnelse:
Unngå for stor nivåforskjell i rankingturneringene. En del kamper i innledende runder blir helt
meningsløse på grunn av for stor nivåforskjell på spillerne. Hverken vinner eller taper har
noen glede av disse matchene.
Dette vil også begrense størrelsen på turneringen og det blir enklere å gjennomføre. En
annen effekt er at nybegynnerturneringene, som har hatt for få påmeldte, kan få flere
deltagere.
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Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler forslaget.
Til saken hadde følgende ordet: Håkon Haukebør, Vestre Aker skiklubb, Mirjam Nilsen
Hammeren, Berlevåg T&I.F., Torleif Hovden, Nøtterøy BK, Bård Thrane, Midt-Norsk
Badmintonkrets Sør, Tor-Egil Kristensen, forbundsstyret, Lars Erik Hagen, Pillarguri BK,
Jørn Nielsen, forbundsstyret, Nils Petter Johansen, æresmedlem, Jørgen Rosenlund,
Bergen BK, Øistein Høksnes, Sandefjord BK, Svein Holmen, Moss BK, Torbjørn Lindhal,
Vestre Aker Skiklubb, Trond Wåland, forbundsstyret, Trine Rohde, Kirkenes BK, Germian
Schmid, Oslofjorden Badmintonkrets
Vedtak: Forslaget falt mot 3 stemmer.

44. FORBUNDSSTYRET
Bestemmelser om klassifisering, rangering og rangeringsturneringer, punkt E,
rangeringsturneringer
Forslag:
Følgende tilføyes til slutt i punkt E:
”Mini Grand Prix”
I 2 av 4 rankingturneringer (hvilke besluttes av KK/TIK) i klassene U15, U17 og U19, skal det
arrangeres en ”Grand Prix” turnering parallelt med den vanlige rankingturneringen. Dette
skal kun gjelde i klassene HS og DS. De øvrige klassene arrangeres etter dagens regler.
I disse to turneringene inviteres de 6 beste herrene og de 6 beste damene på rankinglisten
til å spille ”Grand Prix” turneringen. I tillegg tildeler TIK 2 stk ”wildcards”, som de kan gi til
spillere de mener skal være med i turneringen.
Disse 8 spillerne deles inn i to puljer á 4 spillere, og spiller vanlig puljespill. Puljevinneren i
gruppe 1 møter puljetoeren i gruppe 2, og puljevinneren i gruppe 2 møter puljetoeren i
gruppe 1 til semifinaler. Vinnerne av semifinalene møtes så til finale. De spillerne som blir nr.
3 i puljespillet møtes til kamp om 5. plassen, og de spillerne som blir nr. 4 i puljespillet møtes
til kamp om 7. plassen.
Rankingpoeng tildeles som følger i Grand Prix turneringen:
Vinner: 96 p
Nr. 2: 80 p
Nr. 3: 64 p
Nr. 5: 48 p
Nr. 6: 42 p
Nr. 7: 36 p
Nr. 8: 32 p
I den vanlige rankingturneringen tildeles poeng etter dagens regler. Dette skulle bety at de
som blir nr. 1 og 2 i den vanlige turneringen således vil ta innpå de som blir nr. 6-8 i Grand
Prix turneringen, og dermed øke sine muligheter for å kunne delta i denne neste gang. Det å
vinne den vanlige rankingturneringen skal dessuten være en av faktorene når ”wildcards”
skal tildeles.”
Begrunnelse:
Mini Grand Prix er ønskelig, spesielt av TIK, for at alle spillere skal få et bedre sportslig
utbytte.
Til saken hadde følgende ordet: Tor-Egil Kristensen, forbundsstyret, Mirjam Nilsen
Hammeren, Berlevåg T&I.F., Bård Thrane, Midt-Norsk Badmintonkrets Sør, Trond Wåland,
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forbundsstyret, Ottar Stenrud, Frogner I.L., Lars Erik hagen, Pillarguri BK, Øistein Høksnes,
Sandefjord BK, Johnny Askevig, sportssjef
Vedtak: Forslaget vedtatt. 27 stemte for forslaget og 13 stemte mot forslaget.

45. VESTRE AKER SKIKLUBB, BADMINTONGRUPPE
Bestemmelser om klassifisering, rangering og rangeringsturneringer, punkt E, setning
endres til:
Forslag:
Setningen «Turneringene arrangeres over 2 eller 3 dager.» endres til:
«Rangeringsturneringer i seniorklassen arrangeres over 2 dager. Turneringer i juniorklassen
arrangeres over 2 eller 3 dager».
Begrunnelse:
Rankingturneringer i seniorklassen er ikke så store at de må arrangeres over 3 dager. Det
har vært flere tilfeller i år hvor seniorklassen har spilt én runde fredag kveld og neste runde
lørdag kveld – det betyr at det ikke er tidsmessig nødvendig å spille den ene fredagsrunden.
Seniorene kan heller spille lengre ut på kvelden på lørdag enn juniorspillerne hvis det skulle
være nødvendig. De aller, aller fleste seniorer jobber fulltid og da er det unødvendig å legge
spill på fredager når klassene faktisk er små nok til at de kan arrangeres på to dager. I
juniorklassen ser vi at det er såpass store klasser at dette ikke er praktisk gjennomførbart for
øyeblikket, så derfor velger vi å legge inn et skille mellom junior og senior.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.
KKs kommentarer: Forbundsstyret ønsker ikke at bestemmelsene skal være slik at
rangeringsturneringer for seniorklassen kun kan arrangeres over 2 dager. Det kan være et
utgangspunkt, men dersom sportslige hensyn og stor deltakelse skulle måtte medføre at det
arrangeres over 3 dager, som nå, ønsker forbundsstyret at denne muligheten fremdeles er
der.
Til saken hadde følgende ordet: Torbjørn Lindahl, Vestre Aker skiklubb
Forslaget ble endret til:
Setningen «Turneringene arrangeres over 2 eller 3 dager.» endres til:
«Rangeringsturneringer i seniorklassen bør arrangeres over 2 dager. Turneringer i
juniorklassen arrangeres over 2 eller 3 dager».
Vedtak: Forslaget, med endring, vedtatt. 22 stemte for forslaget og 17 stemte mot forslaget.

46. VESTRE AKER SKIKLUBB, BADMINTONGRUPPE
Bestemmelser om klassifisering, rangering og rangeringsturneringer, punkt E, ny setning i
tillegg til slutt:
Forslag:
Tillegg: «I løpet av sesongen skal det arrangeres puljespill i hver kategori minst en gang».
Dvs. i hvert fall en rankingturnering med puljespill i single, en med double og en med mixed.
Begrunnelse:
Norge har én ren double/mixedspiller. Grunnene til dette er mange, men den aller viktigste
er at single prioriteres på alle nivåer. Det er få som får spilt gode, jevne double/mixedkamper
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på trening, noe som gjør at det blir enda viktigere at det er mulig å få spilt mye double og
mixed når man først spiller turneringer. Nå kjøres alle rankingturneringer med puljespill i
single og cup i double og mixed. Det er nesten ikke vits å melde seg på i kun double og
mixed ettersom man risikerer å ryke ut etter to spilte kamper.
Vi ønsker at det skal spilles pulje i double i minst en av rankingturneringene i hver klasse i
løpet av sesongen og det samme i mixed. Dette vil virke motiverende for spillere som
foretrekker double/mixedspill og kanskje dyrke frem noen rene doublespillere på sikt. Det
åpner i alle fall for muligheten.
Går forslaget igjennom bør det også reflekteres under «bestemmelser om norgesranking»,
punktet spillesystem.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.
KKs kommentarer: Vi ønsker ikke en binding i bestemmelsesverket som tilsier skal, men
vil hele tiden ha gjennomførigen av rangeringsturneringer oppe til vurdering og evaluering for
at de skal bli gjennomført på best mulig måte.
Til saken hadde følgende ordet: Håkon Haukebøe, Vestre Aker Skiklubb, Ottar Stenrud,
Frogner I.L.
Vedtak: Forslaget ikke vedtatt. 21 stemte mot forslaget og 20 stemte for forslaget.

47. FORBUNDSSTYRET
Bestemmelser om klassifisering, rangering og rangeringsturneringer.
Nytt punkt G. Poengtildeling for U23 mesterskapet, NM senior og NM junior.
Forslag:
Nytt punkt G:
“U23 mesterskapet nedjusteres i poengskala fra kategori 7 til kategori 6. Poeng oppnådd i
U23 mesterskapet overføres kun til spillerens seniorkonto og evt. U19 konto for spillere i
U19-klassen. Rangeringspoeng oppnådd i NM senior overføres kun til spillerens seniorkonto
og evt. U19 konto for spillere i U19-klassen.”
Begrunnelse:
U23 mesterskapet har gitt for mange poeng totalt sett. Derfor foreslås reduksjon fra kategori
7 til kategori 6. U23 mesterskapet og NM senior har også gitt poeng for alle aldersklassene
spilleren som deltar tilhører, og det er ønskelig med en begrensning som gir poengutslag for
langt nedover i aldersklassene.
Til saken hadde følgende ordet: Jørn Nielsen, forbundsstyret, Lars Erik Hagen, Pillarguri BK,
Morgan Eklund, Nøtterøy BK, Helene Abusdal, Kristiansand BK, Ottar Stenrud, Frogner I.L.,
Håkon Haukebøe, Vestre Aker Skiklubb.
Forbundsstyret fremmet følgende endringsforslag:
Nytt punkt G:
“U23 mesterskapet nedjusteres i poengskala fra kategori 7 til kategori 5. Poeng oppnådd i
U23 mesterskapet overføres kun til spillerens seniorkonto og evt. U19 konto for spillere i
U19-klassen. Rangeringspoeng oppnådd i NM senior overføres kun til spillerens seniorkonto
og evt. U19 konto for spillere i U19-klassen.”
Nøtterøy BK fremmet følgende endringsforslag:
“U23 mesterskapet nedjusteres i poengskala fra kategori 7 til kategori 5.”
Resten av forslaget strykes.
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Vedtak: Første setning, med endringsforslag (nedjustert kategori fra 6 til 5), enstemmig
vedtatt. 2. del av forslaget falt. 30 stemte mot forslaget og 10 stemte for forslaget.

48. Forbundstyret
Bestemmelser om klassifisering, rangering og rangeringsturneringer
Forslag:
Nytt punkt H:
”Rapportering av turneringsresultater fra turneringer i Norge
Cup2000 / CupAssist skal benyttes for alle turneringer i Norge som skal gi rankingpoeng.
Cup2000 benyttes I individuelle turneringer, mens Cupassist benyttes I lagkamper. Når
turneringer opprettes i Planassist, skal turneringen hentes fra web etter at link er på plass i
terminlisten.
- Etter at alle klasser er ferdigspilt skal arrangør senest kl 24 på siste turneringsdag overføre
sluttresultat fra Cup2000/CupAssist til web.
- Arrangør må etter overføringen kvalitetssikre at rankinglistene har blitt oppdatert korrekt.
- Ved problemer må dette meldes KK samme dag.
Innregistrering av turneringsresultater fra turneringer i utlandet
Resultatet for spillere som har deltatt på turneringer i utlandet skal rapporteres til KK for
godskriving av rankingpoeng innen én uke etter at turneringen ble arrangert. Det skal
rapporteres i forbundets gjeldende Turneringsrapport, der alle resultater i alle spilte
kategorier skal føres opp komplett. Turneringsrapporten sendes KK per e-post, sammen
med en dokumentasjon på turneringsdeltakelsen (link til resultatside eller vedlagt
resultatliste).
- For spillere som deltatt i egen klubbs regi skal Turneringsrapport sendes inn av klubbens
styre evt. lagleder på turneringen.
- For spillere som deltatt i regi av NBF (talentgruppe/landslag) skal Turneringsrapport
sendes inn av TIK evt. ansvarlig lagleder på turneringen.
Denne bestemmelsen gjelder også spillere som er bosatt i utlandet og spiller turneringer og
lagspill der.”
Begrunnelse:
KK mener at gjeldende praktisering i dag bør stå i Håndboka, og bør inn som nytt punkt her
under “Bestemmelser om klassifisering, ranking og rankingturneringer.”
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

49. MOSS BK
Bestemmelser om norgesranking (ranking senior)
Startkontingent, ny setning:
Forslag:
”Deltakeravgiften skal være inntil kr. 300.- for alle kategorier i alle turneringene”.
Begrunnelse:
Arrangøren får mulighet til å fastsette startkontingenten innenfor et større prisintervall. Dette
vil gi større økonomisk trygghet ut fra forventet antall deltagere.
Kontingenten har ikke vært justert på flere år. Økningen vil ta høyde for den generelle
prisstigningen.
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Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler forslaget.
Til saken hadde følgende ordet: Bård Thrane, Midt-Norsk Badmintonkrets Sør, Jørn Nielsen,
forbundsstyret.
Vedta: Forslaget enstemmig vedtatt.

50 .Vestre Aker Skiklubb, badmintongruppen
Saken behandles under Sak 12, Fastsette kontingenter og avgifter, men må også behandles
i sammenheng med Sak 13, Budsjett.
Badmintonbladet
Forslag:
Abonnementspris for «Badminton» bladet fjernes.
Begrunnelse:
Badmintonbladet er nå elektronisk. Kostnadene kan dermed ikke regnes per medlem
ettersom trykk og porto frafaller – og bladet kan nå hele medlemsmassen. Kostnadene for
utvikling av bladet bør dermed legges inn i budsjettet på vanlig måte og den særlige
abonnementsprisen fjernes.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.
Forbundsstyrets kommentarer: Abonnementsavgiften ble vedtatt opprettholdt på
Forbundstinget i 2010 fordi klubbene ønsket at NBF skulle nytte inntekten til å utvikle og
bekoste elektronisk utgave av badmintonbladet, samt utvikle, bekoste og drifte nye
hjemmesider og tjenester på hjemmesiden lik streaming, foto, facebook osv. Dersom
inntekten tas bort vil dette arbeidet trolig begrenses/måtte stoppe opp, eller annen aktivitet
reduseres for å kompensere på inntektsfrafallet.
Vedtak: Forslaget ikke vedtatt. Forslaget falt mot 6 stemmer

SAK 10:

NORGESMESTERSKAP 2013 og 2014
A:

Fordeling
JUNIOR 2013
Foreslått tidspunkt 19. – 21. april.
Mesterskapet vil bli arrangert under Ungdomslekene på Lillehammer i
regi av NBF.
Forbundsstyret får fullmakt til å tildele Norgesmesterskapet for junior
for 2014.
SENIOR 2013
Foreslått tidspunkt 1. – 3. februar
Forbundsstyret har mottatt søknad fra Rana BK om dette
arrangementet.
Forbundsstyret får fullmakt til å tildele Norgesmesterskapet for senior
for 2014.
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Vedtak: Norgesmesterskapet for junior arrangeres 19. – 21. april
2013, under Ungdomslekene på Lillehammer i regi av NBF.
Forbundsstyret får fullmakt til å tildele Norgesmesterskapet for junior
for 2014.
Rana BK tildeles Norgesmesterskapet for senior, som spilles 1. – 3.
februar 2013.
Forbundsstyret får fullmakt til å tildele Norgesmesterskapet for senior
for 2014.

B.

H.M. KONGENS POKALER
Forbundsstyret foreslår:
H.M. Kongens Pokaler for 2013 og 2014 tildeles Norgesmestrene i
dame- og herresingle.
Til saken hadde følgende ordet: Jørgen Rosenlund, Bergen BK, Trond
Wåland, forbundsstyret, Rune B. Hansen, NBFs Oppmann- og
dommerutvalg, Espen Larsen, generalsekretær, Torbjørn Lindahl,
Vestre Aker Skiklubb.
Bergen BK fremmet følgende forslag: ”Kongepokalene deles ut til
turneringens beste spiller, gitt at vinneren har vunnet minst en NMtittel.”
Vedtak: Bergen BKs forslag ikke vedtatt. Forslaget flat mot 7
stemmer. Forbundsstyrets forslag vedtatt.

SAK 11:

TILSETTE REVISOR
Forbundsstyret foreslår:
Engasjement av Revisjonsselskapet Inter Revisjon Moss AS fram til
Forbundstinget 2014.
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

SAK 12:

FASTSETTE KONTINGENTER OG AVGIFTER
A.

Abonnementsavgift for “Badminton”
Forbundsstyret foreslår:
Abonnementsavgiften for 2012 og 2013 settes til kr. 50,- pr.
abonnement ved samlet forsendelse til klubbens adresse eller til det
enkelte medlem direkte hvis klubben har sendt inn navnelister.
Klubbene mottar blader til halvparten av dens medlemmer på
bakgrunn av klubbenes IDRETTSREGISTRERING pr. 01.02.2012 og
01.02.2013. Ingen klubb kan abonnere på et lavere antall enn dette.
Abonnementsprisen er kr. 50,- pr. medlem utover halvparten av
medlemsmassen.
Klubber som blir medlem senere enn 2012-01-01 får automatisk og
gratis tilsendt 10 eksemplarer av hvert nr. ut det året de blir opptatt
som medlem, dersom de ikke ber om, og betaler for, et høyere antall.
Abonnementsprisen er kr. 50,- pr.medlem utover halvparten av
medlemsmassen.
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Vedtak: Forbundsstyrets forslag vedtatt mot 6 stemmer. Vestre Aker
Skiklubbs forslag ikke vedtatt. 6 stemte for forslaget (se Innkomne
saker 50.)
B.

Deltakeravgift
Forbundsstyret foreslår:
Deltakeravgiften til NBF, iflg. Lovens § 6, pkt 9, for 2012 og 2013
fastsettes slik:
Deltakeravgiften pr. anmeldt deltaker pr. kategori i åpen turnering:
U11 .................................................
kr. 0,U13 .................................................
kr. 0,U15 .................................................
kr. 0,U17 ..................................................
kr. 0.Senior ..................................................
kr. 0,Veteran.................................................
kr. 0,Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

C.

Medlemsavgift
Forbundsstyret foreslår:
Medlemsavgiften for 2012 og 2013 pr. medlem pr. år i henhold til
innrapporteringen til Norges Idrettsforbund pr. 01.02.2012 og pr.
01.02.2013 settes til kr. 0,Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

D.

Klubbavgift
Forbundsstyret foreslår:
I henhold til innrapporteringen til Norges Idrettsforbund pr. 01.02.2012
og pr. 01.02.2013 settes klubbavgiften til:
Grunnavgift pr. klubb kr. 500.- uavhengig av størrelse.
Deretter et tillegg beregnet ut fra følgende skala:
21 - 50 medlemmer:
kr. 500.51-100 medlemmer:
kr. 1000.101-200 medlemmer
kr. 1500.200 medlemmer og mer
kr. 2000.Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

E.

Medlemslisens med forsikring
Forbundsstyret foreslår:
Obligatorisk medlemslisens med forsikring settes til kr. 150.- pr.
medlem i alderen fra og med 13 år og oppover.
For de under 13 år settes medlemslisensen med forsikring til kr. 100.pr. medlem.
Medlemslisensen baseres på tall innrapportert til NIF pr. 01.02.2012
og 01.02.2013.
Det betales medlemslisens med forsikring for alle klubbmedlemmer
som har trent/spilt badminton minst 3 ganger i løpet av
rapporteringsåret.
Medlemmer som utfører annen aktivitet for klubben enn
badmintonaktivitet skal det ikke betales medlemslisens for.
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Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.
F.

Lisens og årsavgift for bruk av Cup2000/PlanAssist
Forbundsstyret foreslår:
Cup2000 innføres fra og med sesongen 2012/2013 som elektronisk
system for gjennomføring av konkurranser. Alle klubber som skal
arrangere turneringer skal fra og med sesongen 2012/2013 benytte
nevnte system.
Det skal betales kr. 2 000.- som engangslisens for bruk av
arrangementsystemet. Lisensen er gyldig i alle år, så lenge klubben
benytter systemet.
I tillegg skal alle klubber som har spillere i NBFs konkurransessystem
betale en årsavgift lik kr. 1250.Lisensen skal innbetales ved første gangs bruk.
Årsavgiften skal innbetales fra og med året 2013.
Begrunnelse:
Det har i mange år vært benyttet elektronisk system for påmelding,
gjennomføring av turnering, rapportering av resultater, og automatisk
klassifisering og rangering av spillere. Ved innføringen av CupAssist
ble klubbene forespeilt et avgifsnivå tilsvarende det som nå foreslås.
Av forskjellige grunner (blant annet at systemet ikke har fungert
optimalt) har Forbundsstyret valgt å utsette innføring av lisens og
årsavgift i noen år.
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

G.

Fullmakt til å endre avgiftsbeløpene
Forbundsstyret foreslår:
Forbundsstyret får fullmakt til å gjøre endringer i avgiftsbeløpene i
samsvar med NIFs politikk og prioriteringer for perioden.
Begrunnelse:
NIFs prioriteringer og satsingsområder vil ha innvirkning på NBFs
rammetilskudd (overføring fra NIF) og Styret ber om fullmakt til å
kunne endre avgiftene i takt med NIFs prioriteringer slik at avgiftene
ikke skal virke begrensende for rammetilskuddet, snarere tvert i mot.
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

SAK 13:

BUDSJETT
A.
Revidert budsjett for 2012.
Forbundsstyrets forslag finnes på sidene 101-102.
Vedtak: Forbundsstyrets forslag til budsjett enstemmig vedtatt.
B.

Foreløpig budsjett for 2013 og 2014.
Forbundsstyrets forslag finnes på sidene 103-104.
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Til saken hadde følgende ordet: Espen Larsen, generalsekretær, Bård
Thrane, Midt-Norsk Badmintonkrets Sør, Ulla Faarup, Oslofjorden
Badmintonkrets, Morgan Eklund, Nøtterøy BK, Tor-Egil Kristensen,
forbundsstyret, Mirjam Nilsen Hammeren, Berlevåg T&IF, Øistein
Høksnes, Sandefjord BK, Trond Wåland, forbundsstyret, Helene
Abusdal, Kristiansand BK, Jarle Krokeide, Slagen BK, Lars Erik
Hagen, Pillarguri BK.
Nøtterøy BK fremmet følgende forslag: ”Øke Post 52026
Satsingssenter, fra kr. 125 000.- til kr. 225 000.-. Forbundsstyret gis
fullmakt til å finne finansiering, eventuelt gjøre om budsjett for 2013 og
2014 med underskudd.”
Slagen BK fremmet følgende forslag: ”Post 74010 Utdanning
Dommere/Oppmenn foreslås økt fra kr. 15 000.- til kr. 25 000.NBF v/forbundsstyret gis fullmakt til å gjøre omdisponeringer i
budsjettet for 2013/2014.”
Berlevåg T&IF fremmet følgende forslag: ”Reisestøtte til UBM økes
med minst kr. 20 000.-. Forbundsstyret får fullmakt til å finne dekning
innenfor gjeldende budsjett for 2013 og 2014.”
Vedtak: Nøtterøy BKs forslag fikk ikke flertall og ble ikke vedtatt. 23
stemte for forslaget, 23 stemte mot forslaget, 1 stemte blankt.
Forbundsstyrets forslag til foreløpig budsjett for 2013 og 2014, med
Slagen BKs og Berlevåg T& IFs endringsforslag, enstemmig vedtatt.
SAK 14:

VALG IFØLGE LOVENE
Følgende representanter skal velges:
A.
Forbundsstyret med vararepresentanter - velges for to år.
Valgkomiteens innstilling:
President:
Trond Wåland, Kristiansand BK
2 Visepresidenter:
Lars Erik Hagen, Pillarguri BK,
Berit Blengsli, Grong BK
Leder for Instruksjons- og Utdanningskomiteen: Anders Austnes,
Kolevereid I.L.
Leder for Toppidrettskomiteen: Tor-Egil Kristensen, Moss BK
Leder for Konkurransekomiteen: Ottar Stenrud, Frogner I.L.
Leder for Utviklingskomiteen: Anne Lisbet Flåten, Karmøy BK
Nestleder for Instruksjons- og Utdanningskomiteen: Rune Fartum.
Haugerud I.L.
Nestleder for Toppidrettskomiteen: Per Vestli, Haugerud I.L.
Nestleder for Konkurransekomiteen: Eva Haugstulen, Fron BK
Nestleder for Utviklingskomiteen: Arild Hammeren, Berlevåg T&I.F
Til saken hadde følgende ordet: Torstein Monsen, Badmintonkretsen
Vest,Espen Larsen, generalsekretær, Kjell Kålheim, Finnmark
Badmintonkrets.
Badmintonkretsen Vest hadde fremmet Hans Jarle Einarsen, Sotra
BC, som visepresidentkanidat, eventuelt som kandidat som nestleder i
Utviklingskomiteen.
Badmintonkretsen Vest trakk Hans Jarle Einarsen som
visepresidentkandidat.
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Vedtak: Valgkomiteens innstilling, frem til valg av nestleder i
Utviklingskomiteen, enstemmig vedtatt.
Ved valg av nestleder til Utviklingskomiteen var det 2 kandidater: Arild
Hammeren, Berlevåg T&IF og Hans Jarle Einarsen, Sotra BC.
Vedtak: Arild Hammeren ble valgt. Arild Hammeren fikk 33 stemmer
og Hans Jarle Einarsen fikk 10 stemmer.
B.

Kontrollkomité med vararepresentanter - velges for to år.
2 medlemmer:
Anne-Mari Storstrøm Meier, Sarpsborg BK
Jarle Krokeide, Slagen BK
2 vararepresentanter: Arne Langnes, Sandefjord BK
Tone Gulbrandsen, Jarlsberg BK
Vedtak: Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

C.

Lovkomité med vararepresentanter- velges for to år.
Leder: Øyvind Sæther, Gjøvik BK
Nestleder: Kirsten Gulbrandsen, Vestre Aker Skiklubb
Et medlem: Rune B. Hansen, Slagen BK
2 vararepresentanter: Ulla Faarup, Bærum BK
Jarle Krokeide, Slagen BK
Vedtak: Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

D.

Valgkomité med vararepresentanter.
Leder: Anne Gro Rikheim, Frogner I.L.
Nestleder: Jørn Nielsen, Brodd BK
Et medlem: Lise Flø, Kirkenes BK
2 vararepresentanter: Morgan Eklund, Nøtterøy Bk
Bård Peter Thrane, Trondheim BK
Vedtak: Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

SAK 15:

BESTEMME STED FOR FORBUNDSTINGET 2014
Forbundsstyret foreslår:
Forbundsstyret gis fullmakt til å bestemme sted for
Forbundstinget 2014.
Vedtak: Forbundsstyrets forslag enstemmig vedtatt.

SAK 16:

AVSLUTNING.
Gjenvalgt president, Trond Wåland, takket avtroppende styremedlemmer for
innsatsen. Deretter takket han dirigenter, delegater og gjester for konstruktive og gode
tingforhandlinger.

FORBUNDSSTYRETS BERETNING
06.06.10 - 01.05.12
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STYRE OG ADMINISTRASJON
Forbundsstyret:
President:
Visepresident:
Visepresident:

Trond Wåland, Kristiansand BK
Kari Bunes, Moss BK
Lisbeth H. Nilsen, Bygdø BK

Leder Instruksjons- og
Utdanningskomiteen:
Nestleder

Thor Chr. Tallaksen, Bygdø BK
Rune Fartum, Haugerud IF

Leder Konkurransekomiteen:
Nestleder

Jørn Nielsen, Brodd BK
Ottar Stenrud, Frogner IL

Leder Utviklingskomiteen:
Nestleder:

Anne Lisbet Flåten, Karmøy BK
Åsmund Johannesen, Stavanger BK

Leder Toppidrettskomiteen:
Nestleder

Tor-Egil Kristensen, Moss BK
Per Vestli

Leder Ungdomskomiteen:
Nestleder:

Ulrikke V. Mitchell, Stavanger BK
Jonas Christensen, Frogner IL

Leder Integreringskomiteen:

Ragnhild Jensen Mizda, Trondheim BK

Nestledere i komiteene er vararepresentanter til Styret.
Arbeidsutvalg:
Leder:
Nestleder:
Nestleder:

Trond Wåland, Kristiansand BJ
Kari Bunes, Moss BK
Lisbeth H. Nilsen, Bygdø BK

Administrasjon:
Generalsekretær:
Sportssjef
Landslagstrener
Konsulent:
Utviklingskonsulent:

Espen Larsen
Johnny Askevig
Salim Samion
Jørn Hafsten
Sophie Thorell

Revisjon:
Revisorfirma:

Inter Revisjon Moss AS
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TINGVALGTE KOMITEER OG UTVALG
Kontrollkomiteen:

Vararepresentanter:
Lovkomiteen:
Leder:
Nestleder:
Medlem:
Vararepresentanter:
Domsutvalget:
Leder:
Nestleder:
Medlem:
Vararepresentanter:
Appellutvalget:
Leder:
Nestleder:
Medlemmer:
Vararepresentanter:
Valgkomiteèn:
Leder:
Nestleder:
Medlem:
Vararepresentanter:

FAGKOMITEER OG UTVALG
Instruksjons- og Utdanningskomiteen:
Leder:
Nestleder:
Medlemmer:
Konkurranskomiteen:
Leder:
Nestleder:
Lagserieutvalg:
Klassifiseringsutvalg:

Oppmann-/Dommerutvalget:
Leder:
Medlem:
Medlem:
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Anne-Mari Storstrøm Meier, Sarpsborg
Jarle Krokeide, Slagen BK
Arne Langnes, Sandefjord BK
Tone Gulbrandsen, Jarlsberg BK
Øyvind Sæther, Gjøvik BK
Kirsten Gulbrandsen, OSI
Rune B. Hansen, Slagen BK
Jarle Krokeide, Slagen BK
Ulla Faarup, Rykkinn BK
Roar Kaupang, Sandefjord BK
Øyvind Berntsen, Kristiansand BK
Anne-Mari Storstrøm Meier.
Bård Storvik, Grimstad BK
Finn Andersen, Sandefjord BK
Arne Langnes, Sandefjord BK
Anne Elisabeth Rygh, Fron BK
Tore Michaelsen, Gjøvik BK
Erik Linderoth, Oslo BK
Geir Storvik, Rykkinn BK
Per Thorsby, Bygdø BK
Berit Blengsli, Grong BK
Anne Gro Rikheim, Frogner IL
Jan Egil Fossmo, Pillarguri BK
Kåre G. Sørensen, Kristiansand BK
Arne Gulbrandsen, Jarlsberg BK

Thor Chr. Tallaksen, Bygdø BK
Rune Fartum, Haugerud IF

Jørn Nielsen, Brodd BK
Ottar Stenrud, Frogner IL
Eva Haugstulen, Pilllarguri BK
Jørn Nielsen, Brodd BK
Ottar Stenrud, Frogner IL

Rune B. Hansen, Slagen BK
Jørn Hafsten, Moss BK
Nils Petter Johansen, Nøtterøy BK
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Veteranutvalget:
Leder:
Medlem:
Medlem:

Helge N. Hansen, Kolveried IL
Mona Vanvikmyr, Trondheim BK
Arne Gulbrandsen, Jarlsberg BK

Utviklingskomiteen:
Leder:

Anne Lisbet Flåten, Karmøy BK

Redaksjonsutvalg:

Espen Larsen, Moss BK

Toppidrettskomiteen:
Leder:
Nestleder:
Sportssjef:
Landslagstrener:

Tor-Egil Kristensen, Moss BK
Per Vestli, Haugerud I.F.
Johnny Askevig
Salim Samion

Ungdomskomiteen:
Leder:
Nestleder:
Medlemmer:
Integreringsutvalget:
Leder:
Anleggstekniske kontakter:
Leder:

Ulrikke V. Mitchell, Stavanger BK
Jonas Christensen, Frogner IL

Ragnhild Jensen Mizda, Trondheim BK

Gunnar Jacobsen, Nøtterøy BK
Per Corneliussen

Legekontakter:
Fysioterapikontakt:
Fysioterapeut:
Naprapater:
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MESTERSKAP SESONGEN 2010/2011
NM-Senior
Mesterskapet ble avviklet i Asker, 4.-6. feb. 2011 med Asker BK som arrangør.
Mestere ble:
DS:
Sara Blengsli Kværnø, Grong BK
HS:
Steinar Klausen, Moss BK
DD:
Monica Halvorsen/Hanna B. Kværnø, Bygdø BK + Grong BK
HD:
Erik Rundle/Steinar Klausen, Bygdø BK og Moss BK
MD: Jim Ronny Andersen/Helene Abusdal, Kristiansand BK
Kongepokalene ble tildelt: Sara Blengsli Kværnø, Grong BK og Steinar Klausen, Moss BK.
NM-JUNIOR
Mesterskapet ble avviklet på Lillehammer 29/4-1/5-2011, med NBF+Hedmark/Oppland Krets
som arrangør.
Mestere ble:
DS:
Cathrine Fossmo, Pillarguri BK
HS:
Johannes Arnhoff Hagen, Pillarguri BK
DD:
Cathrine Fossmo/Marta Gården, Pillarguri BK
HD:
Carl Christian Hem/Jonas Christensen, Sandefjord BK-Frogner IL
MD: Johannes Arnhoff Hagen/Cathrine Fossmo, Pillarguri BK
NM LAG
Mestere ble:
Kristiansand BK med følgende spillere:
Helene Abusdal, Sonja Wåland, Rie Salbo, Marie Wåland, Jim Ronny Andersen, Øystein
Larsen, Erik Lia, Lars Gunnar Abusdal, Trond Wåland, Øyvind Berntsen, Haakon Jonsson
Ruud og Arne Liland.
U23 MESTERSKAPET
Mesterskapet ble arrangert i Vollen Idrettshall 8.-9. mai 2010 med Asker BK som arrangør:
U23 mestere ble:
DS:
Cathrine Fossmo, Pillarguri BK
HS:
Matz Menkin, Bygdø BK
DD:
Mari Helene Bøe/Helene Trommestad, Sandefjord BK
HD:
Jonas Christensen/Matz Menkin, Bygdø BK
MD: Anders Aasheim/Helene Trommestad, Sandefjord BK
Grunnet omlegging av arrangementsdato ble det spilt 2stk. U23 Mesterskap i 2010.
Mesterskapet nummer 2 ble arrangert i Ottahallen 9.-10. oktober 2010 med Pillarguri BK,
som arrangør:
U23 mestere ble:
DS:
Cathrine Fossmo, Pillarguri BK
HS:
Marius Fartum, Bygdø BK
DD:
Cathrine Fossmo/Heidi Sofie Johansen, Pillarguri BK
HD:
Marius Fartum/Carl Christian Hem, Bygdø BK+Sandefjord BK
MD: Christian Fossmo/Cathrine Fossmo, Pillarguri BK
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UNGDOMMENS BADMINTONMESTERSKAP
Mesterskapet ble avviklet i Kristiansand 1.-3. april 2011 med Kristiansand BK, som arrangør.
U15 mestere ble:
DS:
Kristina Dåsnes, Kristiansand BK
HS:
Peter Rønn Stensæth, Bygdø BK
DD:
Marthe Skaug/Linn Lilian Stenrud, Moss BK + Frogner IL
HD:
Peter Rønn Stensæth/Vegard Rikheim, Bygdø BK + Frogner IL
MD: Peter Rønn Stensæth/Linn Lilian Stenrud, Bygdø BK + Frogner IL
U17 mestere ble:
DS:
Cathrine Fossmo, Pillarguri BK
HS:
Johannes Hagen, Pillarguri BK
DD:
Cathrine Fossmo/Marte Gården, Pillarguri BK
HD:
Johannes Arnhoff Hagen/Magnus Christensen, Pillarguri BK – Frogner IL
MD: Johannes Arnhoff Hagen/Cathrine Fossmo, Pillarguri BK

VETERANMESTERSKAPET
Mesterskapet ble avviklet på Askøy 4.-6. mars 2011, med Askøy BK som arrangør.
Mestere ble:
HSV1: Geir Omdal, bergen BK
DSV1: Berit Thyness, Bygdø BK
HDV1: Geir Omdal/Rene Rist, Bergen BK
DDV1: Lisbeth Nilsen/Gitte Ganborg, Bygdø BK + Frogner IL
MDV1: Mikkel Ørskov/Tone R. Økland, Bergen BK + Askøy BK
HSV2: Naumann Majid, Kristiansand BK
DSV2: Gunn Fiskergaard, Ålesund BK
HDV2: Jarle Grefslie/Naumann Majid, Moss BK + Kristiansand BK
DDV2: Gunn Fiskergaard/Kirsten Gulbrandsen, Ålesund BK + Bygdø Monolitten IL
MDV2: John Walderhaug/Kirsten Gulbrandsen, Norborg Il + Bygdø Monolitten IL
HSV3: Geir Arnevik, Grimstad BK
HDV3: Geir Arnevik/Morten Aarhus, Grimstad BK + Asker BK
DDV3: Randi Gulbrandsen/Inger Mette Bjørvik, Slagen BK + Sandefjord BK
MDV3: Sigbjørn Krunenes/Toril Staldvik, Frogner IL
HSV4: Morten Aarhus, Asker BK
HDV4: Daniel Ask/Tore Sperre, Ålesund BK
MDV4: Tore Sperre/Oddrun Lade, Ålesund BK og Sykkylven IL
HSV5: Jan Ulrik Hansen, Trondheim BK
HDV5: Knut Møller/Bjørn Auberg, Myrvoll IL
HSV6: Knut Liland, Kristiansand BK

MESTERSKAP SESONGEN 2011/2012
NM - SENIOR
Mesterskapet ble avviklet i Jotunhallen, Sandefjord, 3.-5. februar 2012, med Sandefjord BK
som arrangør.
Mestere ble:
DS:
Sara Blengsli Kværnø, Grong BK
HS:
Jim Ronny Andersen, Kristiansand BK
DD:
Sara Blengsli Kværnø / Monica Halvorsen, Grogn BK og Bygdø BK
HD:
Steinar Klausen / Erik Rundle, Moss BK og Bygdø BK
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MD:

Jim Ronny Andersen / Helene Abusdal, Kristiansand BK

NM – JUNIOR
Mesterskapet ble avviklet i Ottahallen, Otta 27.-29. april 2012, med Pillarguri BK som
arrangør.
Mestere ble:
DS:
Marie Wåland, Kristiansand BK
HS:
Johannes Arnhoff Hagen, Pillarguri BK
DD:
Thea Kristina Johansen/Randi Selle, Sandefjord BK/Stavanger BK
HD:
Johannes Arnhoff Hagen/Magnus Christensen, Pillarguri BK/Frogner I.L.
MD: Fredrik Kristensen/Natalie Syvertsen, Moss BK
NM – LAG
Mestere ble:Kristiansand BK
Kristiansand BK, med følgende spillere:
Helene Abusdal, Sonja Wåland, Marie Wåland, Rie Salbo, Øystein Larsen, Øyvind Berntsen,
Jim Ronny Andersen, Lars Gunnar Abusdal, Arne Liland, Pål Withers, Ole Martin Leirvåg og
Terje Dag Østhassel.
U23 MESTERSKAPET
Mesterskapet ble avviklet i Tertnes Idrettshall 15.-16. oktober 2011 med Bergen BK som
arrangør:
U23 mestere ble:
DS:
Cathrine Fossmo, Pillarguri BK
HS:
Magnus Christensen, Frogner IL
DD:
Marie Wåland/Helene Håkonsen Søgaard, Kristiansand BK og Asker BK
HD:
Johannes Arnhoff Hagen/Magnus Christensen, Pillarguri BK og Frogner IL
MD: Johannes Arnhoff Hagen/Cathrine Fossmo, Pillarguri BK
UNGDOMMENS BADMINTONMESTERSKAP
Mesterskapet ble avviklet i Oppsal Arena 13.-15. april 2012, med Frogner IL/Haugerud IF,
som arrangør.
U15 mestere ble:
DS:
Vilde Espeseth, Kirkenes BK
HS:
Mattias Xu, Frogner IL
DD:
Vilde Espeseth/Sophie Owen Davies, Kirkenes BK + Pillarguri BK
HD:
Peter R. Stensæth/Vegard Rikheim, Bygdø BK + Frogner IL
MD: Peter Rønn Stensæth/Linn Lilian Stenrud, Bygdø BK + Frogner IL
U17 mestere ble:
DS:
Thea Kristina Johansen, Sandefjord BK
HS:
Anders Leirud, Frogner IL
DD:
Thea K. Johansen/Irina B. Eklund, Sandefjord BK + Nøtterøy BK
HD:
Anders Leirud/Torstein Moe, Frogner IL + Grong BK
MD: Anders Leirud/Hege Rikheim, Frogner IL
VETERANMESTERSKAPET
Mesterskapet ble avviklet i Semhallen, 16. - 18. mars, med Jarlsberg BK som arrangør.
Mestere ble:
HSV1: Geir Storvik, Rykkinn BK
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DSV1: Berit Thyness, Bygdø BK
HDV1: Geir Storvik/Bård Storvik, Rykkinn BK + Grimstad BK
DDV1: Lisbeth H. Nilsen/Gitte Ganborg, Bygdø BK + Frogner IL
MDV1: Geir Omdal/Alfiya Nizamova, Bergen BK + Djerv Spkl.
HSV2: Freddy Guldbjørnsen, Mehamn IL
DSV2: Tone R. Økland, Askøy BK
DDV2: Berit Thyness/Tone R. Økland, Bygdø BK + Askøy BK
HDV2: Naumann Majid/John Walderhaug, Kristiansand BK + Ålesund BK
MDV2: Geir Storvik/Ulla Faarup, Rykkinn BK
HSV3: Trond Syvertsen, Mandal BK
DSV3: Hege Skagun, Sandefjord BK
HDV3: Ole Kamlund/Helge Økland, Bergen BK + Askøy BK
DDV3: Kari Bergersen/Inger Mette Bjørvik, Sandefjord BK
MDV3: Trind Syvertsen/Kari Bergersen, Mandal BK + Sandefjrd BK
HSV4: Geir Arnevik, Grimstad BK
HDV4: Geir Arnevik/Morten Aarhus, Grimstad BK + Asker BK
MDV4: Geir Arnevik/Solfrid Slettebakken, Grimstad BK + Kragerø BK
HSV5: Ole Kristian Frog, Slagen BK
DSV5: Solfrid Slettebakken, Kragerø BK
HDV5: Bengt Dregeset/Arvid Skutle, Bergen BK
HSV6: Ole Jacob Nilsen, Hamar BK
HDV6: Bjørn Auber/Knut Møller, Myrvoll IL (Oppegård BK)
HSV7: Egil Kristensen, Moss BK
HDV7: Sverre Strømsheim/Frank Vik-Hansen, Ålesund BK + Sandefjord BK
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FORBUNDSSTYRETS BERETNING
Forbundsstyrets beretning dekker perioden juni 2010 – mai 2012. Komiteene har utarbeidet
rapporter for sitt arbeid i perioden. Det vises i hovedsak til disse rapportene når det gjelder
aktiviteten på områdene toppidrett (TIK), konkurranseaktivitet (KK), instruksjon og utdanning
(IUK), utvikling (UK), ungdom (UNGK) og integrering (INTG).
Styrets samlede virksomhet har vært basert på de beslutninger som er fattet av NBFs
høyeste organ Forbundstinget, og som er nedfelt i Forbundets Langtidsplan.
I perioden har både arbeidsformen, og arbeidsmengden, mellom Arbeidsutvalget og Styret,
blitt evaluert og drøftet, og planene for hvordan styrearbeidet bør fungere har blitt utviklet og
vurdert. Det nevnes særlig at det i perioden, i tillegg til fysiske styremøter over en eller flere
dager, er vært avholdt styremøter pr e-post. Dette har vært i tilfeller hvor dette, på grunn av
sakens karakter og/ eller opplysning, har vært klart ubetenkelig. I all hovedsak har slike
møter gjeldt enkeltsaker, og ofte saker som har vært diskutert i fysiske møter, hvorpå det i
etterkant er innhentet ytterligere informasjon og gjort avklaringer, før styret har fattet vedtak.
De ulike komiteenes instrukser er revidert i perioden.

GENERELT
NBFs økonomi er solid, og det gode inntektsbringende arbeidet i perioden har ført til gode
resultater. Gode inntekter fra sponsorer har ført til at styret har vært i stand til å gjennomføre
de aktiviteter tinget i 2010 ønsket for perioden. Hovedsatsingsområdet i perioden har vært
utviklingsarbeid (se eget punkt under), og satsingen her sammen med videreføring av
satsingen på toppidrett er de områdene som er mest kostnadskrevende av aktivitetene.
NBF har fått støtte fra Olympiatoppen til OL-satsing de to siste sesongene. Dette både i form
av stipend for enkeltspillere og støtte til toppidrettssatsingen i forbundet generelt. Dialogen
med Olympiatoppen er god, og det har vært jevnlige møter.
NBF mottar årlig støtte fra NIF. Det generelle tilskuddet har gått opp (rammetilskuddet), og
det totale tilskuddet det samme, i og med at det også har vært gitt støtte til prosjekter rettet
mot barn og ungdom.
I hovedsak vil vi fremover bli målt på hvor mange medlemmer vi har i aldersgruppen 13-19
år samt de tiltak vi kan få til for denne gruppen. Klubbene blir svært viktige i denne
utviklingen. NBF har også i denne perioden prioritert de områdene som NIF selv har
prioritert. Dette har hatt stor betydning for tildelingen av enkelte spesielle midler, foruten at
det medfører at vi blir sett på som en seriøs medspiller i arbeidet innad i NIF.
For å ytterligere forbedre kommunikasjonen mellom forbundsstyret, klubber og kretser har
det i perioden vært videreført en ordning med at styremedlemmene i forbundet har satt opp
en oversikt over tilstedeværelse på turneringer. Denne har vært kommunisert via nettsiden.
Det har i mindre grad vært avholdt planlagte møter, da erfaringen fra tidligere er at oppmøte
ikke alltid har vært det beste på disse møtene. Og særlig da styrets tilstedeværelse har vært
et fokusområde over tid, er leder/klubber kjent med at styremedlemmene er ‘tilgjengelige’ for
innspill og diskusjoner, og tar kontakt direkte med de ulike komitelederne ved ønske og
behov.
FORBUNDSKONTORET
Kontoret ledes av generalsekretær Espen Larsen. Det er to konsulenter, Jørn Hafsten og
Sophie Thorell. I og med prioritering av, og satsing på utvikling, har stillingen som
utviklingskonsulent blitt utvidet fra en 50% stilling til en 100% stilling i perioden. I
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begynnelsen av perioden hadde Emma Lindquist stillingen, mens fra og med 1. september
2011 er Sophie Thorell ansatt i denne stillingen.
Kontoret er lokalisert til Ullevål Stadion, der vi har lokaler sammen med NIFs egen
administrasjon og de aller fleste særforbundene. Plassering av forbundskontoret på Ullevål
sikrer nærhet til miljøet i NIF og andre særforbund, og muliggjør utnyttelse av de tjenester
som er etablert i fellesbygget. Alle medlemmer i NBF kan, ved forhåndsavtale, benytte våre
lokaler på Ullevål til arbeid eller møter i forbindelse med idretten vår.
Antall ansatte synes pr. i dag å være godt tilpasset de målsettinger og rammebetingelser
som forbundet drives etter.
Toppidrettsarbeidet er ivaretatt ved heltidsansatt landslagssjef i perioden.
Toppidrettsarbeidet har gjennom periode vært utviklet og er nå meget godt ivaretatt ved
Sportssjef Johnny Askevig i 50 % stilling og landslagssjef Salim Samion i100% stilling.
Sportssjefen har det overordnede ansvaret for planlegging, gjennomføring og utvikling av
toppidrettssatsingen i samarbeid med Toppidrettskomiteen (TIK). Landslagssjefen har
ansvaret for den daglige treningen og oppfølging i konkurranser. I tillegg har Frank
Dalsgaard vært engasjert som mental trener.
Rundt de aldersbestemte landslagene har det vært engasjert ansvarlige trenere. Hanna
Blengsli Kværnø har tatt seg av skadebehandling og oppfølging, mens Svend Linderoth har
hatt ansvaret for den fysiske oppfølgingen av landslagsspillerne.
ØKONOMI
Økonomien er sunn, og basert på stønad fra staten via NIF, ved siden av inntekter fra andre
kilder så som sponsorer. Styrets langsiktige, planmessige og ambisiøse arbeid har gitt
resultater. Vi har hatt et langsiktig og godt samarbeid med Det Norske Veritas som
hovedsponsor, og en avtale som foreløpig løper ut 2012. Sammen med 15 andre
særforbund fortsetter samarbeidet og utviklingen av Særforbundsalliansen, hvor de 15
særforbundene samarbeider om økonomi, synlighet og aktivitet. NBF har både vært
initiativtaker, og sitter med styring over dette samarbeidet ved forbundets generalsekretær.
Vi har en trygghet i vår økonomi via vår opparbeidede egenkapital. Rentene fra disse
midlene, sammen med den trygghet disse gir for at vi kan opprettholde våre forpliktelser
overfor våre ansatte og de planene som er lagt for vårt arbeid, er viktig å ta vare på. Den
opparbeidede egenkapitalen gir også verdifull støtte i diskusjonene opp mot fremtidige
samarbeidspartnere i finansverdenen.
Tidligere har antall medlemmer vært et avgjørende moment ved tildelingen av midler fra NIF.
Dette systemet er nå i ferd med å endres, slik at medlemsvekst i denne sammenheng ikke
er like viktig som tidligere. Fremover vil tildeling av midler bli basert mer på antall
medlemmer i aldersgruppen 13-19 år enn på størrelse. NBF vil måtte ta hensyn til dette i alle
ledd i organisasjonen vår. Klubbene kan dessuten nå hente ekstra midler direkte fra staten/
NIF ved å rapportere god aktivitet, særlig gjelder dette arbeidet med barn og unge.
Deler av arbeidet med regnskapet har vært satt bort til NIF, som via Idrettens
regnskapskontor, har samordnet dette arbeidet for flere forbund.
Dette fungerer nå bra og frigjør administrasjonen fra en del rutineoppgaver, og frigjort tid kan
nyttes til mer aktivitetsrelatert arbeid.
Oppsettet for regnskapet og budsjettet i NBF følger Norsk Standard for regnskapsføring, slik
som det også gjøres i NIF sentralt og i de fleste særforbund.
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INTERNASJONALT ARBEID
NBF har også i denne perioden fulgt opp de føringer som er lagt av NIF på dette området. Vi
er engasjert i internasjonalt samarbeid via Nordisk kongress der vi har sekretariatet og via
deltagelse i de fora som vår idrett har opprettet for samarbeid mellom nasjonene. Spesielt
nevnes Badminton Europe Confederation (BEC) og Badminton World Federation (BWF) der
Norge har en sterk posisjon i forhold til størrelsen på vårt forbund. Erfaringene er gode og
gir oss verdifull status i NIF som igjen bidrar til den service vi får derfra.
INSTRUKSJON OG UTDANNING
NBFs kurs endres og oppdateres kontinuerlig. Vi har hatt en gjennomgang av både
aktivitetslederkurs, trener 1 kurs, trener 2 kurs, samt utviklet et nytt foreldrekurs. NIF har
utarbeidet en ny “trenerløype”, og det bør fortsatt jobbes med å tilpasse våre kurs til
trenerløypa. I perioden har det vært avholdt 5 aktivitetslederkurs, 8 trener 1 kurs og 2 trener
2 kurs. Av kursmateriell som har vært utarbeidet må nevnes DVD`en “Badminton sirkus” av
Sune Albrectsen. IUK har også fått i stand en avtale med “Best on Court” som innebærer at
alle nordmenn kan bruke nettsidene deres gratis. For allerede utdannede trenere har det
vært avholdt trenerseminarer under NIC begge sesongene. I perioden har det også vært
laget et trenerregister, slik at vi har fått en oversikt over aktive trenere rundt om i klubbene.
KONKURRANSE
Det har vært arbeidet mye med å videreutvikle og tilpasse det elektroniske systemet for
klassifisering og rangering, CupAssist. Etter en meget grundig prosess er det fattet en
beslutning om å gå over til å bruke et annet system, tilpasset det som fungerer meget godt
ved vårt system siste sesongene. Det er innført bruk av Cup2000 som overtar for CupAssist,
mens PlanAssist fortsatt skal brukes. Målet med arbeidet og systemet er at systemet til
enhver tid skal være formålstjenlig for spillerne og NBFs totale behov.
KK arbeider med mange faste arbeidsoppgaver, så som terminlisten, dommer- og
oppmannsaktivitet og utprøving av nye turneringsformer. Det løpende arbeidet med dette
synes å gå etter planene og fungerer godt.
KK har i perioden arbeidet målrettet med rekruttering og utdanning av dommere. Dette
sammen med vedtaket fattet av Tinget 2010 om at alle klubber som har spillere i
konkurranser må ha et antall dommere som er aktive, har båret frukter. Dette gode arbeidet
må videreføres og intensiveres ytterligere i den kommende perioden.
Andre viktige oppgaver er å skape interesse for alternative turneringsformer og å få til mer
lagspill. Det er i perioden videreført lagspill for U13 og U15, noe som har vært svært viktig.
Det vises for øvrig til rapport fra komiteen.
KK har i perioden sett et behov for å arbeide mer mot kvaliteten på arrangementer, da disse
i en del tilfelle er under den standard som forventes av våre beste arrangement.
I 2011 ble NM junior arrangert på Lillehammer gjennom et samarbeid i
Særforbundsalliansen, hvor de 15 særforbundene som er med enten arrangerte NM junior,
eller et tilsvarende arrangement, samtidig, hovedsaklig i Håkons og Kristins hall på
Lillehammer. Arrangementet var totalt sett en suksess, og ble meget godt mottatt av både
NIF, Lillehammer kommune og Oppland Fylkeskommune.
TOPPIDRETT
Toppidrettssatsingen består av hovedsatsingssenteret i Oslo og 3 satsingsentre utover
dette, knyttet opp til videregående skoletilbud. Toppsatsingssenteret i Oslo samarbeider nå
med Wang toppidrettsgymnas. Samarbeidet med Wang avløste samarbeidet med
Persbråten skole fra og med høsten 2011. Man er av den klare oppfatning at Wang på en
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enda bedre måte legger til rette for toppidrettssatsing kombinert med studier, og de
erfaringene vi har er meget gode. De 3 satsingssentrene ved siden av Oslo er på Otta, i
Sandefjord og i Kristiansand.
På ungdomssiden synes det å komme frem flere nye miljøer og spillere som holder god
standard, men veien frem til topp internasjonal klasse er lang. Vi tror imidlertid at
toppidrettssatsingen nå er godt etablert og at dette vil gi sportslige resultater på sikt. Både i
form av en bredere base av toppidrettsutøvere og også i form av internasjonale resultater.
NBF har engasjert profesjonell ledelse til å ta vare på den faglige delen av arbeidet med
våre beste seniorer og unge. Dette sammen med arbeidet nedlagt av de tillitsvalgte i TIK har
ført til stor aktivitet og gode tiltak.
Utvikling av trenere i kretsene og klubbene og bedre miljøer for trening og utvikling av
spillere er første skritt på veien mot heving av nivået på våre beste spillere. Resultatene av
dette arbeidet synes gode, med flere nye klubber og regioner i toppen av våre resultatlister,
men arbeidet må fortsatt intensiveres i samarbeid med IUK.
Det vises for øvrig til rapport fra komiteen.
UTVIKLING
Utvikling er et bredt felt, der alle komiteene i styret jobber sammen og har arbeidsoppgaver
som har tilknytning til dette området. Utviklingskomiteen skal være samordnende for dette
arbeidet og gjennomføre egne tiltak for å skape utvikling.
I forbindelse med tinget i 2010 ble prosjekt utvikling 2010-2014 presentert inneholdende
blant annet fire hovedsatsningsområder. Dette var:
Øke antall medlemmer med 50 %
Øke antall trenere med 30 %
Øke antall deltakere i turneringer med 30 %
Utvikle kretsene
Visepresident Kari Bunes har fungert som prosjektleder siden tinget og arbeidet med å
etablere en prosjektgruppe ble igangsatt sommeren 2010. Det var et mål å få sammensatt
en gruppe bestående av representanter fra både klubber og kretser med god geografisk
spredning og med ulike badminton erfaring. Følgende personer er med i gruppen:
Arild Hammeren (Berlevåg, Finnmark)
Anders Austnes (Kolvereid, Midt Norsk Badmintonkrets Nord)
Robert Hoeggen (Klæbu, Midt Norsk Badmintonkrets Sør) (Anette Molund, Ålesund
BK)
Hans Jarle Einarsen (Sotra, Badmintonkretsen Vest)
Jeanette Svendsen (Vestre Aker Skiklubb, Oslofjorden)
Thor Christian Tallaksen (leder UIK)
Ann Lisbet Flåten (leder UK)
Sophie Thorell (forbundskontoret)
Johnny Askevig (forbundskontoret)
Kari Bunes

Johnny Askevig er engasjert i en 25 % stilling i prosjektet fra 2012.
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Det første møtet ble avholdt i desember 2010 og siden den gang har det vært flere møter
hvor både hele prosjektgruppen har vært samlet, men også kun deler av gruppen alt ut i fra
behov og oppgavefordeling.
Flere av aktivitetene som er igangsatt og gjennomført er i samarbeid med UK og IUK og
disse står beskrevet i komiteenes handlingsplaner. Foruten dette kan nevnes:
Det er utarbeidet et system for innhenting av informasjon om utdannede badmintontrenere
på landsbasis i NBF. Dette var en kartlegging som hadde vært etterspurt i flere år og som
kom på plass relativt raskt etter første møte i prosjektgruppen. Responsen fra
undersøkelsen var svært god og en egen oversikt over antall trenere og med hvilken trener
kompetanse er å finne på forbundets nettside.
Sophie Thorell ble ansatt sommeren 2011 og startet opp 1. september. Hun er dedikert
utviklingsarbeid både i prosjektet for gjennomføring av flere aktiviteter, men også i de
aktiviteter utviklingskomiteen har i sin handlingsplan.
I forbindelse med ledermøte august 2011 ble prosjektet presentert med oppdatert status
over aktiviteter. I tillegg ble det gjennomført en egen del som gikk på målsettingen om å øke
medlemsantallet med 50 % hvor alle deltakerne aktivt bidro og kom med konkrete innspill til
aktiviteter.
Utviklingsprosjektet, i samarbeid med TIK og Utviklingskomiteen, har i samarbeid med Frank
Dalsgaard og Johnny Askevig utarbeidet et foreldre kurs som med stor suksess er blitt
avholdt 4 ganger siste sesong. Kurset gir foreldre noen redskap for selvutvikling og dermed
også indirekte utvikling av deres barn.
Samtidig med foreldrekurset blir det avholdt en samling for U11/U13 barn. Hermed kan
foreldre og barn få en felles opplevelse og hver især bli mer oppmerksomme på hva som
kreves for å trives, først og fremst som menneske, men også som badmintonspiller i NBF
regi.
Det første kurset blev avholdt i Bergen hvor Sotra BC stod for kurset med 13 deltakere.
Sotra vil nå avholde kurs 2 som kommer til å bli avholdt høsten 2012.
Nøtterøy har avholdt et foreldrekurs med 18 deltagere, og på Hamar er det avholdt et kurs
med 22 deltakere.
Det siste foreldrekurs denne sesongen blev avholdt i Kirkenes i starten av mars hvor 32
barn og 18 foreldre brukte en helg på kurset.
Alle kursene er blitt avholdt av Frank Dalsgaard og tilbakemeldingene har vært veldig bra fra
alle deltagere.
Det er utarbeidet ulike kokebøker, blant annet hvordan man skal starte en badmintonklubb.
Det har vært arbeidet med ulike konsepter for bedriftsmedlemskap og støttemedlemskap.
Det er avsatt egen nasjonal badmintonuke hvor NBF sentralt, kretser og klubber planlegger
en rekke aktiviteter.
Kretsledermøte ble arrangert i september i regi av Lisbeth Nilsen og Ann Lisbet Flåthen. Her
ble blant annet konseptet omkring foreldre/ barn-kurs presentert.
En egen badminton-facebook gruppe er etablert. Formålet med denne siden er å komme i
nærmere dialog med medlemmene for å få innspill om aktiviteter som gjøres og som evt bør
igangsettes/ stoppes.
Etter siste møte i prosjektgruppen ble det besluttet å øke fokuset ut mot klubbene i mye
større grad. Det er i klubbene utviklingen skjer og da må vi i tettere dialog med den enkelte
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klubb for å høre hvilke utfordringer som finnes, for derigjennom å igangsette konkrete tiltak.
En egen strategi presenteres for ledermøtet 2012.
Badmintons synlighet i media, spesielt TV, har vært mye bedre enn tidligere via mange
innslag (8-10 pr. år) i Sportsmagasinet som er etablert via samarbeidet i
Særforbundsalliansen (SFA). Sportsmagasinet er igjen et samarbeid mellom SFA, TV2 og
NIF. Produsent er Global TV. Det har blitt sendt ca 25 Sportsmagasin pr. år de siste 2 årene
på TV2 Zebra, med 2 repriser for hvert program
Det vises for øvrig til rapport fra komiteen.
UNGDOM
Komiteen har arbeidet med aktiviteter overfor de unge, spesielt nevnes Landsfinalen for lag
U13 – U15.
Komiteen har i løpet av perioden endret arbeidsform fra å prioritere egne tiltak til å være
støtte for tiltak igangsatt av de andre komiteene. Erfaringen tilsier at dette er en bra løsning,
men at det bør kombineres med noen få konkrete selvstendige oppgaver. Det vises for øvrig
til rapport fra komiteen.
INTEGRERING
Vi har fått god kontakt med NIF-systemet og fått økonomisk støtte derfra til gjennomføring
av aktivitet etter fremlagte planer. Det er få utøvere, men det kan nevnes at det for 1-2
spillere er laget et nyttig samarbeid med toppidrettskomiteen slik at disse lovende utøverne
deltar på samlinger og opplegg i regi av TIK. Dette synes å være en god måte å ivareta de
beste utøverne.
Det vises for øvrig til rapport fra komiteen.

REPRESENTASJON
BWFs årsmøte 2011: Trond Wåland og Espen Larsen
BECs årsmøte 2011: Espen Larsen
BECs årsmøte 2012: Trond Wåland og Espen Larsen
NIFs Idrettsting 2011: Trond Wåland, Lisbeth H. Nilsen og Espen Larsen
Nordisk Kongress 2010: Trond Wåland og Espen Larsen
Nordisk Kongress 2011: Trond Wåland og Espen Larsen
Norgesmesterskapene senior 2011 og 2012: Styret og administrasjonen
Norgesmesterskapet junior 2011: Trond Wåland og Espen Larsen
Norgesmesterskapet junior 2012: Trond Wåland, Lisbeth H. Nilsen og Espen Larsen
RAPPORT FRA INSTRUKSJONS – OG UTDANNINGSKOMITEEN (IUK) 2010 – 2012
IUK har i perioden bestått av:
Thor Chr Tallaksen, leder
Rune Fartum, nestleder
I 2010-2012 har det meste av møtevirksomheten foregått på mail og telefon.
IUK vil takke klubber og kretser for godt samarbeid i forbindelse med arrangering og
gjennomføring av trenerkurs. Det er økt interesse til satsing på utdannelse av nye trenere,
og videreutdanne erfarne trenere. Vi vil også takke Forbundskontoret for bistand og hjelp
med administrative oppgaver.
Materiell
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Det har vært utarbeidet materiell i forbindelse med de nye foreldre/barn samlingene samt en
ny DVD med tilvenningsøvelser for barn/nybegynnere. Denne er utarbeidet av Sune
Albrectsen.
Trenerkurs
I perioden har det vært avholdt 5 aktivitetslederkurs (Slagen, Leksvik, Kirkenes, Sotra og
Oslo) med til sammen ca 50 deltakere. Videre har det vært avholdt 8 trener 1 kurs (Tromsø,
Bergen, Stavanger, Oslo, Trondheim og Ålesund) med til sammen ca 80 deltakere. Trener 2
kurs har vært avholdt begge sesongene med til sammen ca 25 deltakere.
Trenerseminar
For allerede utdannede trenere har det vært avholdt trenerseminarer under NIC begge
sesongene. Den første med Morten Bjergen og Frank Dalsgaard. Den andre med Johnny
Askevig og Salim Samion.
Trenerregistrering
I perioden har det også vært laget et trenerregister, slik at vi har fått en oversikt over aktive
trenere rundt om i klubbene.
Best On Court
IUK har fått i stand en avtale med BOC slik at nordmenn gratis kan bruke deres nettsider.
Nettsidene inneholder mange instruksjonsvideoer og treningstips.

RAPPORT FRA KONKURRANSEKOMITEEN (KK) 2010-2012
Konkurransekomiteen har i perioden bestått av:
Leder: Jørn Nielsen
Nestleder: Ottar Stenrud
Til utvalgene ble oppnevnt følgende ledere:
Lagserieutvalget:
Leder
Øystein Wiborg (2010/11)
Leder
Eva Haugstulen (2011/12)
Rangeringsutvalget:
Leder
Oppmann/Dommerutvalget: Leder
Medlem
Veteranutvalget
Leder

Ottar Stenrud
Rune B. Hansen
Jørn Hafsten
Helge Hansen

Komiteens arbeidsområder:
Terminlisten
Turneringer
Lagserier
Klassifisering
Dommer- og oppmannstjenesten
Veteranbadminton
I tillegg til komiteens normale arbeidsområder har saker som i hovedsak dreier seg om
tolkning og praktisering av reglement og bestemmelser vært behandlet av KK. Det har vært
mange spørsmål knyttet til funksjonaliteter i trekningsprogrammet Cupassist. I perioder har
KK måtte gi mye support til arrangørklubber grunnet et periodevis ustabilt trekningsprogram
kombinert med brukerfeil som oppstår. Dette blir en utfordring i framtid for både klubber,
kretser og forbund å sikre support og hjelp. Slike program er meget tidsbesparrende, men vil
også skape mye frustrasjon når ting ikke virker. En god supporttjeneste blir viktig i de
kommende sesonger. Hvordan dette skal løses blir et spørsmål som klubber, kretser og
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forbund må vurdere. KK har delegert oppgaver som hører hjemme i de ulike områdene til
utvalgslederne.
Terminlisten
Etter ønske fra Tinget 2010 har terminlisteutkastet kommer rundt 1.desember, med
søknadsfrist på rangeringsturneringer og mesterskap ca 15. Januar. Tildeling av disse
arrangementer har skjedd primo februar. Deretter har kretser og klubber lagt inn sine
stevne. Dermed er terminlisten klar rundt 1. mai for den kommende sesongen. Fire
rankingturneringer pr klasse for aldersbestemte har blitt videreført. De fleste
rangeringsturneringer kjøres to og to, mens U13 rangeringsturneringer har vært kjørt alene
og av og til sammen med to andre rangeringsturneringer. Kun arrangører med god
banekapasitet får tildelt rangeringsturneringer hvor 3 klasser gjennomføres. Store
rankingturneringer har nå medført at det oftere blir spill om fredagene.
Stedsplasseringen av rankingturneringene har vært et diskusjonstema. KK har, i den grad
det har vært mulig, spredd turneringene rundt om i landet og til steder der
transportmulighetene er gode. I denne tingperioden har noe færre klubber søkt om
rangeringsturneringer og KK har måtte forespørre på nytt noen ganger om noen kunne
tenke seg å arrangere disse. Plassering og frekvens av rankingturneringene vil fortsatt være
en utfordring i KK’s arbeid i fremtiden. Spesielt er det en utfordring å få med seg kretsene i
et bedre arbeid for å skape en så god turneringsplanlegging regionalt som mulig. KK mener
allikevel at en god geografisk fordeling er blant de viktigste kriteriet ved tildeling.
Antall helger brukt til lagserier er økt fra 4 til 5 helger. Ikke alle klubber og kretser i landet tar
hensyn til plassering av stevner på helger som NBF ”låser” til lagserie og NIC. Dette vil bli
innsnevret til sesongen 2012/2013. Når sentrale regioner velger lagseriehelger utover det
NBF legger opp til vil de vanlige turneringene i området bli berørt. Dette vil på sikt gi
vesentlig færre turneringer og en god terminliste for mange.
Selve prosessen med å søke om arrangementer via en klubbportal på web (Planassist) ser
nå ut til å fungere bedre og bedre, og det virker som at klubbene har fått denne rutinen på
plass. Det innebærer at mye av fokuset må settes inn på prosessen fra
turneringsinnbydelsen og fremover til turneringsstart. En av hovedhensiktene med systemet
er å forenkle prosessene for klubbene, ved at de ikke skal behøve å fylle ut samme
informasjon så mange ganger, og det gir oss en flott mulighet til å få en interaktiv termin og
resultatliste som er enkel å navigere i, og som gir lett tilgjengelighet til resultater flere
sesonger tilbake i tid. Selv om denne delen trenger mer fokus ut mot klubbene er det i
inneværende sesong langt flere klubber som har gjort dette på rett måte, og det gjør at vi nå
har en bra terminliste, og vi har redusert papirflyten og en god del av arbeidet for kontoret
rundt dette med konkurranse virksomheten. KK håper at klubbene ser verdien av dette
bakenforliggende systemet.
I denne perioden ser vi at flere arrangører benytter seg av mai og juni som
turneringsmåneder. Også om høsten ser vi at enkelte områder er flinke med å komme i
gang med turneringssesongen tidlig i september.

Turneringsdeltagelse
Rankingturneringene.
Det har gjennom de siste 2 sesonger vært en økning i deltagelsen i alle klasser, og mest
gledelig er det at vi nå ser en økning i både U19 og senior i tillegg til at de yngre klassene
fortsetter å være veldig sterke, og det virker som at bredden og kvaliteten øker. Siste U19
rankingturnering om våren (i mars måned) har ofte liten deltakelse. Årsakene kan være flere,
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blant annet at U17 spilles parallelt og dermed vil U19 klassen kun inneholde spiller som er
U19. Det bør vurderes andre plasseringer kan forbedre dette.
Vi har nå tre stabile senior ranking turneringer per sesong, og for sesongen 2012/13 er disse
plassert i september, november og januar.. Dessverre er det fremdeles noen klubber som
konsekvent ikke deltar på turneringer langt vekk fra deres egen geografiske plassering, og
dette gjør at nivået i visse turneringer ikke blir like høyt som i andre. KK oppmaner igjen
klubbene til å ta sitt ansvar i denne sammenheng, og sørge for at man supporterer den
fordeling av turneringer som KK gjør.
Andre turneringer.
Det er også en tendens til at deltagelsen øker i turneringene generelt, kanskje med unntak
av veteranturneringer. De fleste veteranspillere benytter seg av de vanlige seniorklassene.
Selv om det stadig blir bedre deltagelse i Veteranmesterskapet så arrangeres det så godt
som ingen andre veteranklasser i løpet av sesongen.
En annen gledelig trend de siste sesongene er at det stadig er flere nye klubber som velger
å arrangere en turnering, og dette er klart med på å styrke bredden og øke aktiviteten.
Behovet for å hjelpe nye klubber til å arrangere turneringer er alltid tilstede. Derfor har
kretser og klubber et viktig ansvar for å overbringe slik kunnskap. Samarbeid mellom klubber
ved store stevner er også en mulighet som KK ser tendenser til nå.
Kurset ”Badmintonarrangement – Før –under-etter” er under arbeid, men har i vinter vært
satt ”litt på is” i påvente av at Cup2000 skulle bli ferdigstilt til våre forhold. UBM 2012 ble den
store styrkeprøven for testing og nå vil prosedyrer og brukerveiledninger ble skrevet. Kurset
”Badmintonarrangement – Før –under-etter” vil bestå av sentrale deler av Cup2000 sammen
med dokumenter i Turneringsreglementet og Bestemmelsene våre. Disse bitene er på plass.
Kurset vil kunne være ferdig til sesongstart høsten 2012.
Klassifisering/rangering.
Med bakgrunn i de endringer som ble vedtatt av styret før starten på inneværende sesong
har vi nå et rankingsystem som gir en bedre indikasjon på styrkeforholdet enn tidligere, men
det er fremdeles nødvendig med noen justeringer for å rette opp noen ting vi har sett i denne
sesongen.
Det er dog viktig at det er en forståelse for at vektleggingen av forskjellige turneringer også
har et element av de satsningsområdene som NBF har gjennom langtidsplanen, og at en
rankingliste aldri fullt ut vil kunne gjengi det korrekte styrkeforhold mellom alle spillere til
enhver tid, men vi ser at det arbeidet som er gjort nå gir en bedre indikasjon enn bare for en
sesong siden, og KK vil fortsette tilpassningene for å bedre dette ytterligere.
Et positivt innslag er at flere regioner nå kjører ”Ferske Fjes” turneringer.
Poengverdiene er i perioden blitt justert og fungerer nå bedre enn tidligere. Dog har
U23mesterskapet ikke fått den riktige poengsettingen enda, men med justeringer her, blant
annet fra tinget så regner vi med at dette er på plass til neste sesong.
Det gjenstår også litt arbeide med å innpasse riktige poengverdier for internasjonale stevner,
og dette arbeidet vil skje i samarbeid med TIK.
Vi har videreført at norske turneringer vurderes høyere enn utenlandske fordi vi ønsker å
stimulere til deltagelse i våre egne turneringer. Vi har i aldersbestemte klasser valgt å
benytte en fast poengsum på 20 poeng for å skille mellom A og B spillere. Dermed får Bspillerne mulighet til å spille egne klasser i enkelte turneringer. B-klassen gir også en lavere
poengverdi enn A-klassen.
Lagserieutvalget
Lagserieutvalget har koordinert seriene rundt om i landet. Hovedoppgaven til
lagserieutvalget har vært Eliteserien. De siste to sesonger har interessen for 1.div og
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Eliteserien vært god, og sist sesong måtte det spilles kvalifisering om å få delta i Eliteserien.
Både topp- og bunnpuljene har hatt jevne og spennende kamper. Nye innslag i Eliteserien
har vært Pillarguri og Haugerud, og flere nye lag banker på døren til neste års serie. Første
divisjonene har vært organisert av kretsene Oslofjorden, Vest og Midt-Norge. Kretsene har
hatt ansvaret for aldersbestemt og lavere divisjoner. Sårbarheten i lagspillet er fremdeles i
kretsapparatet. De kretsene som har en aktiv krets i ryggen har mer lagspill enn andre.
Det har forekommet flere søknader om dispensasjoner i spillestyrke og overganger, og KK
har måtte avslå flere saker hvert år. Det må derfor stilles krav til at klubbene følger
regelverket nøye og ikke kommer med overganger i siste liten. KK håper at klubbene bedrer
rutinene sine nå ved inngangen til en ny sesong.
KK / Forbundstyret har vurdert mulighetene for nytt seriesystem. Vi har likevel ikke valgt å
fremme noe nytt system, da flere momenter i øyeblikket taler for å stabilisere det vi har.
Eliteserien har fungert godt de siste sesongene. Divisjonsspillet på Østlandet og Vest/Sør
har stabil deltakelse selv om forskjell mellom topp og bunn kan være ujevn enkelte år. Noe
mer ujevnt i Midt-Norge med hensyn på antall lag. Likevel har topplagene i 1 div klart seg
bra når de rykker opp i Eliteserien. Eliteserien skal være et lag NM. I de siste årene har det
vært knyttet en viss spenning til fordeling av medaljene, samt at det har vært åpent om hvem
som rykker ned. Blant momenter som har vært vurdert er antall lag i Norge som i dag er
involvert med lagspill, økonomi, landsomfattende 1.div, hvordan 2.div fungerer som støtte
for 1.div, antall lag i Eliteserien kontra 1 divisjonene. Antall helger til Eliteserien, bruk av
forbundsdommere og økonomi knyttet til dette. KK ønsker at kretsene forbedrer seriene med
antall lag i 2. og 3.divisjons slik at vi kan vurdere landsomfattende 1.div i framtiden.
Det har i denne sesongen vært gitt dispensasjon til Oslokretsen i 3. og 4. div med mulighet
for å spille lagserie med 8 kamper eller 5 kamper. Erfaringer fra disse vil kunne benyttes
også andre steder i Norge.
Lagspill aldersbestemte klasser
Lagspillet ser nå ut til å være godt etablert, og det trekker stadig til seg flere klubber. Det er
etablert et eget punkt i bestemmelsesverket til NBF som omhandler lagspill for
aldersbestemt. Spesielt har det blitt bra deltagelse i Oslofjorden krets, noe som er positivt.
Kretsen sør fungerer også bra med mange lag, BK Vest har i år fått gang på seriene, mens
Midt-Norge har lite lagspill. Nord-Norge arrangerer lagspill gjerne iløpet av en helg. Kretsene
er viktig som motiveringansvarlige overfor sine klubber. Dette må bli en prioritert oppgave i
neste to årsperiode.
LAGSERIEUTVALGET

Divisjonsspill 2010/2011.
Eliteserien:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kristiansand Badmintonklubb
Bygdø Badmintonklubb
Pillarguri Badmintonklubb
Bergen Badmintonklubb
Sandefjord Badmintonklubb
Grimstad Badmintonklubb
Stavanger Badmintonklubb
Grong Badmintonklubb

1. divisjon – Østlandet:

1.

Haugerud IF
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Moss BK
Bygdø Monolitten IL
Rykkinn BK/Myrvoll IL
Asker BK
Frogner IL
Hamar BK

1. divisjon – Midt-Norge:

1.
2.
3.
4.

Ålesund BK
NTNUI
Norborg IL
Leksvik BK

1. divisjon - Vestlandet

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Siddis/Haugesund
Kristiansand Badmintonklubb 2
Bergen Badmintonklubb 2
Mandal Badmintonklubb
Stavanger Badmintonklubb 2
Sotra Badmintonclub

2. divisjon – Østlandet:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sandefjord Badmintonklubb 2
Oslo Studentene
Frogner IL 2
Ullevål Badmintonklubb
Bygdø Monolitten IL 2
Haugerud IL 2
Asker Badmintonklubb 2
Moss Badmintonklubb 2

2. divisjon Midt-Norge:

1.
2.
3.

Kolvereid IL
Grong Badmintonklubb 2
Grong Badmintonklubb 3

2. divisjon Cestlandet:

1.
2.
3.
4.
5.

Askøy Badmintonklubb
BSI
Djerv Sportsklubb
Sotra Badmintonclub 2
Bergen Badmintonklubb 3

3.divisjon Østlandet:

1.
2.
3.
4.

Haugerud IF 3
Rykkinn Badmintonklubb 2
Frogner IL 3
Bygdø Monolitten IL 3

Divisjonsspill 2011/2012.
Eliteserien:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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1. divisjon-Østlandet:

7.
8.

Haugerud IF
Pillarguri Badmintonklubb

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Moss Badmintonklubb
Hamar BK/Rykkinn BK
Vestre Aker 1
Frogner IL 1
Haugerud IF 2
Vestre Aker 2
Asker Badmintonklubb
Sandefjord Badmintonklubb 2

1. divisjon Sør/ Vestlandet: 1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kristiansand Badmintonklubb 2
Haugesund BK/Karmøy BK
Stord Badmintonklubb
Bergen Badmintonklubb 2
Sotra Badminton Club
Stavanger Badmintonklubb 2

1. divisjon-Midt Norge:

1.
2.
3.

NTNUI Badminton
Ålesund Badmintonklubb
Grong Badmintonklubb

2. divisjon-Østlandet:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Moss Badmintonklubb 2
Ullevål Badmintonklubb
Rykkinn Badmintonklubb 1
Vestre Aker 3
Horten Badmintonklubb
Asker Badmintonklubb 2
Frogner IL 2
Haugerud IF 3

2. divisjon Vestlandet:

1.
2.
3.
4.
5.

BSI Badminton
Djerv Sp.kl.
Askøy Badmintonklubb
Stord Badmintonklubb 2
Sotra Badminton Club 2

2. divisjon Midt Norsk Nord 1.
2.
3.

Kolveried IL
Grong Badmintonklubb 2
Grong Badmintonklubb 3

4. divisjon Østlandt

Ullevål Badmintonklubb 2
Vestre Aker 4
Haugerud IF 4
Hamar Badmintonklubb

1.
2.
3.
4.

Det er KK ved Lagserieutvalget som administrerer Eliteserien, mens det er kretsene som
administrerer de øvrige divisjonene. Lagserieutvalget har lagt ut alle resultatene på NBF’s
Internettside, www.badminton.no
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RAPPORT FRA OPPMANN-/DOMMERUTVALGET
Leder for utvalget har i perioden vært Rune Bård Hansen mens Jørn Hafsten og Nils Petter
Johansen har vært medlemmer. Nils Petter Johansen fra juni 2011 med ansvar oppmenn.
Utvalget har oppnevnt oppmenn og dommere til nasjonale turneringer og lagserien i henhold
til bestemmelsesverket og innstilt funksjonærer til oppdrag i utlandet for Forbundsstyret.
Det har vært avholdt oppmann- dommerseminar for forbundsdommerne og
forbundsdommeraspiranter i september før hver sesong. Det har vært prioritert å holde
dommerkorpset oppdatert på spilleregler og anbefalinger til banefunksjonærer, som også i
denne perioden stadig har vært i endring. Seminaret i 2011 ble i sin helhet viet
oppmannsoppgaven. Det er ikke oppnevnt nye forbundsdommere i perioden. Utvalget vil
vurdere 2 – 3 lovende dommere til forbundsdommergraden i løpet av kommende sesong
Det oppnevnes ikke forbundsdommere som vil være eldre enn 60 år ved oppnevnelse.
Servedømming har vært et spesielt fokus de siste to sesongene. Det er et viktig mål å bidra
til at samtlige spillere utvikler en så effektiv og lovlig serve som mulig. Spesielt uheldig er det
dersom representasjonsspillere får lov til å serve ulovlig her hjemme, for så å bli ”dømt bort”
straks de kommer til utlandet. Også ganske utbredt ulovlig serving blant spillere under
representasjonsnivå ga grunn til bekymring. Satsingen har gitt resultater. I årets sesong var
servingen jevnt over i bedre samsvar med regelverket enn på lenge.
Oppmenn og dommere har i perioden prioritert alle tilfelle av provoserende og eller
usportslig opptreden.Dette er ikke noe utbredt problem, men enkelte episoder har vist at det
er viktig å være føre var. Vi ønsker spillere med engasjement og som viser følelser på
banen, uten at det går utover motstanderen eller idrettens rennome. Innsatsen har gitt
resultater. Oppførselen har blitt bedre etter at dommerkorpset satte fokus på en uheldig
utvikling.
Det vil også være viktig å få til en god linjedommertjeneste ved våre mesterskap. Selv om
noen av arrangørene er ganske flinke til å stille med linjedommere, er disse ofte ikke
tilstrekkelig kurset. Dette har medført enkelte svært tvilsomme avgjørelser i kritiske
situasjoner og noen unødvendige episoder på banene. Utvalget hjelper gjerne arrangører
med utdanning av linjedommere før turneringer og mesterskap, men rekrutteringen må
klubbene ha ansvaret for selv. Utvalget har utarbeidet et hefte med tips til skolering av
linjedommere.
I de fleste turneringer vil spillerne måtte dømme de fleste linjene selv. Det går stort sett
greit, men noen tilfelle av feildømming og også direkte juks er dessverre å se. Utvalget vil
innskjerpe reaksjonene ved slike overtredelser.
Utvalget har også prioritert kvaliteten på våre mesterskap og turneringer og på oppmannens
oppgaver og han/hennes samarbeid med arrangørene. Et eget kursopplegg for oppmenn er
på det nærmeste ferdig utviklet.
Vi har dyktige oppmenn- og dommere i Norge, men gjennomsnittsalderen begynner å bli høy
og rekrutteringen holder ikke tritt med avgangen. I perioden er det avholdt 6
kretsdommerkurs og vi har nå en liten, men løfterik gruppe av dommere i alderen 16 til 35
år. Flere av disse er svært dyktige og motiverte. Utvalget vil legge til rette for oppfølging og
karriereutvikling
Kretsdommerkurs vil bli prioritert også i neste periode, men oppfølgingen av de som
gjennomgår et slikt kurs er like viktig, og utvalget vil fortsette satsingen her. Samtidig som
våre internasjonale dommere og forbundsdommerne etter hvert må erstattes av nye krefter,
er det minst like viktig å forbedre funksjonærtjenesten lokalt, blant annet for å bedre
kvaliteten på arrangementene og forebygge dårlig oppførsel blant barn og unge. Utvalget
har fått mange tilbakemeldinger om at spillere setter pris på dommere i turneringene.
I svært mange av turneringene i utlandet har norske dommere vært med som dommere eller
servedommere i semifinaler og finaler, noe som ellers knapt forekommer i norsk racketidrett.
Dette viser at Norske badmintondommere er høyt ansett internasjonalt. Kirsten Gulbrandsen
er "sertificated Badminton Europe umpire. Morten Aarhus oppnådde i 2012 graden
”accredited Badminton Europe Umpire”. Michael Fyrie-Dahl og Rune Bård Hansen er
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”certificated Badminton World umpires” og Nils Petter Johansen er ”Accredited Badminton
World referee"
Våre oppmenn- og dommere er meget aktive internasjonalt. Spesielt nevnes at Michael
Fyrie- Dahl var dommer i senior VM i 2010 mens Rune Bård Hansen var dommer i junior
VM både i 2010 og 2011. Norge har vært representert med dommer i de siste 4 olympiske
leker. Til OL i London har BWF dessverre kun tatt ut dommere som ikke har deltatt i leker
tidligere.
I perioden har følgende funksjonærer hatt internasjonale oppdrag:
Dommere
2010:
Okt.
Okt.
Des.
Des.

Bulgaria Internasjonal, Sofia
Denmark Open Super Serie, Odense
Irish Internasjonal, Dublin
Italia Internasjonal, Roma

Kirsten Gulbrandsen
Michael Fyrie-Dahl
Per Thorsby
Morten Aarhus

2011:
Jan.
Feb
Mars
Mai
Mai
Okt
Nov
Nov
Des
Des

Swedish Internasjonal, Stockholm
European Mixed Team, Groningen
Swiss Open, Basel
Forza Denmark Internasjonal, Frederikshavn
Slovenia Internasjonal (dommerkurs)
VM Junior, Taiwan
Iceland Internasjonal, Reykjavik
Super Series, China
Welsh Internasjonal, Cardiff
Italia Internasjonal, Roma

Jarle Krokeide
Michael Fyrie-Dahl
Kirsten Gulbrandsen
Moren Aarhus
Morten Aarhus
Rune B. Hansen
Kirsten Gulbrandsen
Michael Fyrie-Dahl
Per Thorsby
Jarle Krokeide

2012:
Jan
Swedish Internasjonal
Feb
Mens & Womens Team, Amsterdam
Feb
Mens & Womens Team, Amsterdam (akreditering)

Rune B. Hansen
Kirsten Gulbrandsen
Morten Aarhus

Internasjonal Oppmanns representasjon:

Nils Petter Johansen:
29/8 – 6/9 -2010
Oppmann Bitburger Open. Tyskland
24.-31./10-2010
Viseoppmann i Denmark Open, Danmark
16.-19./11-2010
Viseoppmann Norwegian International, Oslo
13.-19./4-2011
Oppmann EM Junior, Finland
6.-15./8.2011
Viseoppmann VM, England
16.-23./8-2011
Viseoppmann Denmark Open, Danmark
17.-20./11-2011
Viseopppmann Norwegian International, Oslo
6.-9./10-2011

Oppmannskurs, Praha, Tsjekkia

Jarle Krokeide:
2.-5./5-2012

Viseoppmann Denmark International, Frederikshavn, Danmark
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RAPPORT FRA VETERANUTVALGET
Veteranutvalget for sesongene 2010 -2012 har bestått av Helge N Hansen (Kolvereid),
leder, Arne Gulbrandsen (Jarlsberg) og Mona Vanvikmyr (Trondheim). Aktiviteten blant
veteranene har vært noe økende, noe som vises spesielt hva angår antall deltakere på
veteranmesterskapet, som har økt fra år til år. Antall deltakere i veteranmesterskapet er
høyere enn i vårt naboland Sverige, og viser at det er stor bredde i Norge. På
veteranmesterskapet i Tønsberg 2012 var det ny deltakerrekord med 182 påmeldte spillere
fra 44 forskjellige klubber fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør.
Det er få norske turneringer med veteranklasser i løpet av sesongen, og veteranutvalget
oppfordrer klubber til å sette opp veteranklasser, og oppfordrer veteranene til å delta oftere i
veteranklasser.
Veteranutvalget har egen hjemmeside, der informasjon om veteranturneringer i Norge og
utlandet informeres om.
2010:
I veteranturneringen i Largs, Skottland i januar fikk Knut Liland bronsemedalje i single 60+.
Øyvind Berntsen oppnådde en flott andreplass i Yonex 94th All England Seniors
Championships i april.
I EM for veteraner i Dundalk, Irland høsten 2010 ble det en meget sterk innsats av det
norske laget: To sølv, tre bronse og fire femteplasser.
Veteranmesterskapet ble i 2010 spilt i Ålesund. Knut Liland ble utpekt som årets veteran i
2010.
De norske deltakerne var:
Øystein Larsen, Øyvind Berntsen, Terje Dag Østhassel, Helge N. Hansen, Per Eidsvig, Knut
Liland, Randi Gulbrandsen, Jack Oterhals og Geir Arnevik.
Øyvind Berntsen fra Kristiansand Badmintonklubb fikk med seg to sølvmedaljer fra veteranEM; i single og i mixed double. Berntsen spilte mixed double i klassen 45+ sammen med sin
danske makker Hanne Bertelsen.
Terje-Dag Østhassel og Knut Liland fra KBK samt Geir Arnevik fra Grimstand fikk
bronsemedaljer i hhv HS55+, HS65+ og HS50+. Øystein Larsen (HS40+), Knut Liland (MD
65+) og Randi Gulbrandsen (DS og DD) kom på femteplass.
2011:
Veteranmesterskapet ble arrangert i Askøy. Tore Granerud ble kåret som årets veteran.
I All England for veteraner i april fikk Per Eidsvig bronsemedalje i single 65+.
Det femte verdensmesterskapet for veteraner ble arrangert av Badminton Canada i
Richmond Oval i Vancouver 21.- 27. august. Dette er den hallen som ble brukt i forbindelse
med de olympiske lekene i 2010. Seks nordmenn tok den lange flyturen over til Canadas
vestkyst. Fra Kristiansand deltok Terje Dag Østhassel, Øystein Larsen, Knut Liland og Jim
Ronny Andersen. Geir Arnevik representerte Grimstad, og Helge N Hansen deltok for
Kolvereid.
Det ble tre norske bronsemedaljer ved Terje Dag Østhassel, (60+) Geir Arnevik (50+) og Jim
Ronny Andersen. (35+)
Foruten de tre tredjeplassene ble det seks femteplasser til Norge:
- HS65+: Knut Liland.
- HD65+: Knut Liland sammen med sin tyske makker Trevor Stewart.
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- HD 60+: Terje Dag Østhassel. sammen med Per Dabelsteen, Danmark.
- HD50+: Geir Arnevik sammen med sin svenske makker Bengt Mellquist.
- HD 35+: Jim Ronny Andersen og Øystein Larsen.
Etter et forslag for et par år siden fra det norske veteranutvalget om å arrangere nordisk
veteranmesterskap, ble det første mesterskapet arrangert i Espoo nær Helsingfors i Finland
7.-9. oktober 2011.
Det norske veteranutvalget hadde på forhånd loddet stemningen blant
veteranspillerne i Norge, Sverige, Danmark og Finland, og det var stor interesse for å
arrangere et slikt mesterskap.
Det var gledelig å se at ca 210 spillere til slutt var påmeldt.
Fra Norge deltok:
35+: Ole Salomonsen
40+: Stig Morterud, Nauman Majid, John Walderhaug, Pankaj Bhart, Tom
Brovold
45+: Geir Olve Storvik, Bård Storvik, Bjørn Rakstang, Kjetil Gunnarson, Dag
Storli
50+: Geir Arnevik, Ernst Georg Olsen
55+: Ole Kristian Frog, Arne Bjørn Berger, Helge N Hansen
65+: Knut Møller, Per Eidsvig, Arild Rasmussen, Ole Jakob Nilsen
70+: Randi Gulbrandsen, men som dessverre måtte trekke seg fra alle kampene etter å ha
pådratt seg en skade tidlig i turneringen.
Den største norske prestasjonen sto Geir Arnevik for, i det han fikk gullmedalje
både i single og i mixed i 50+. Ellen Aagard fra Danmark var Geirs makker.
Geir Arnevik fikk også en flott tredjeplass i herredouble sammen med finnen
Heikki Hirvonen.
Knut Møller og Arild Rasmussen oppnådde å spille finale i herredouble 65+, der det ble
sølvmedaljer til nordmennene.
Brødrene Geir og Bård Storvik spilte veldig bra i sine kamper i dette første
nordiske mesterskapet, og de fikk sammen en tredjeplass i herredouble 45+.
Geir Storvik fikk også tredjeplass i singel 45+ etter å ha slått lillebror 21-14, 2114 i kvartfinalen.
Det ble også flere femteplasser til de norske spillerne.
2012:
Veteranmesterskapet ble arrangert av Jarlsberg BK i Semhallen.
På banketten under veteranmesterskapet i Tønsberg i 2012 fikk Geir Arnevik diplom som
årets veteran for sine gode prestasjoner de siste årene: bronse i EM i Dundalk 2010, bronse
i VM i Vancouver 2011, og to gull i det første åpne nordiske mesterskapet i Espoo, Finland
høsten 2011.
RAPPORT FRA UTVIKLINGSKOMITEEN (UK) 2010-2012
Utviklingskomiteen har i perioden bestått av:
Leder: Anne Lisbet Flåten
Nestleder: Åsmund Johannesen
Komitemedlem: Kåre G. Sørensen
Klubber /medlemmer
Målsettingen har vært å starte opp nye klubber og utvikle og gjennomføre
rekrutteringsaktiviteter for å rekruttere flere medlemmer.
I perioden fra tinget i 2010 har forbundskontoret fått mange henvendelser fra personer fra
ulike deler av landet som er interessert i å starte nye klubber. I forhold til henvendelser, så
har det resultert i få nye klubber.
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Vi har registrert åtte nye klubber og to nye badmintongrupper de siste to sesongene
Vi har også mistet en del badmintongrupper/klubber. De vi har mistet er for det meste
mindre grupper som har hatt liten eller ingen aktivitet de siste årene.
Antall registrerte medlemmer i NBF har de siste årene vært omkring 5000 medlemmer.
Idrettsregistreringen 2010 viste at vi hadde 5052 medlemmer og i 2011 hadde vi 4897
medlemmer registrert.
I løpet av vinteren 2011/2012 har det blitt ferdigstilt en informasjonsbrosjyre med tittelen
«Starte en klubb – en enkel guide». Her finnes informasjon om søknader, støtteordninger,
utstyr, anlegg, organisasjonen med mer, denne ble publisert på hjemmesiden i februar/mars
2012.
Klubbutvikling
Målet med klubbutvikling er at allerede eksisterende klubber skal bli bedre, og på den måten
kunne gi medlemmene sine et bedre aktivitetstilbud.
Siden forrige tingperiode har forbundet utdannet, via NIF sin veilederutdanning,
utviklingskonsulenten Sophie Thorell i klubbutvikling. Forbundet satser stort på klubbutvikling
for 2012 og har i tillegg til utviklingskonsulenten ansatt sportssjef Johnny i ca. 25 % for å
jobbe med utvikling.
Det har vært gjennomført to oppfølgingsmøter i 2010 og i 2011 ble det arrangert seks
startmøter.
Grunnen til at det er holdt så få startmøter er at det har vært liten interesse fra klubbene om
å starte en klubbutviklingsprosess
I 2012 skal vi prøve å markedsføre klubbutvikling mer omfattende til klubbene, via skriv,
hjemmesiden og facebook.
Badminton i skolen
Målet for badminton i skolen er å spre kunnskap om badminton til lærere og elever, at det
arrangeres flere skolemesterskap og at det av den grunn gir grunnlag for å rekruttere flere
medlemmer til klubbene.
Utviklingskonsulent Sophie Thorell har deltatt på en fagdag med temaet ”Idrett og skole”,
arrangert av NIF.
Skoleprosjektet
Fra og med begynnelsen av 2009 fikk Norges Badminton Forbund et ekstra tilskudd fra NIF
for å kunne satse mer på badminton i skolen. Ved hjelp av disse pengene kan forbundet gi
alle klubbene våre et tilbud om å delta i prosjektet, på premisser som er mer gunstige enn
de har vært på mange år.
Deltagende klubbene får racketpakker fra forbundet til bruk i skolen, det er tilbudt 500 kr for
administrasjonskostnader og alle instruktørene får et honorar på 200 kr pr. time.
Målgruppa for prosjektet er elever på 3.-7. trinn, dette for å kunne fange opp elever i en
alder der det er relativt gunstig å utvikle ferdighetene sine i badminton. Men det har ikke
bare blitt jobbet med denne målgruppa, flere klubber har hatt egne forslag til målgrupper og
gjennomføring og gode ideer har selvsagt blitt applaudert.
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De siste par årene har det vært god aktivitet. Det har vært besøkt SFO, barneskoler,
ungdomsskoler, videregående skoler og det har vært avholdt div. lærerkurs. Noen få har
også arrangert skolemesterskap.
Ca 800 elever har fått spilt badminton under ledelse av instruktører som kan badminton.
Tilbakemeldingen fra skolene er positive og de har satt pris på å få besøk fra
badmintoninstruktører, for badminton blir sett på som en aktivitet det er vanskelig å
gjennomføre.
Det er også innledet et samarbeid med produsenten av Longnet som er et nett som kan
festes til veggen i gymsaler og idrettshaller, og som kan reguleres for bruk i 3 høyder for
tennis, badminton og volleyball.
Badminton for studenter
Norges Badminton Forbund har gjennom flere år deltatt i prosjektet ”Racket Rock’n & Roll”,
og badmintonaktiviteten i studentidrettslag er stadig stigende. Dette prosjektet er nå nedlagt.
De studentidrettslag som per dags dato driver med badminton (ikke nødvendigvis som
registrerte medlemmer av NBF) er TSI (Tromsø), BOSI (Bodø), NTNUI (Trondheim), BSI
(Bergen), NHHI (Bergen), STIL-UiS (Stavanger), KSI (Kristiansand), GSI (Grimstad), VSIL
(Tønsberg), HiTIL (Bø), OSI (Oslo) og UMBI (Ås).
De gruppene som er medlemmer av NBF er TSI, NTNUI, BSI, NHHI, OSI og UMBI. NTNUI
og OSI er veletablerte og har en stabil medlemsmasse fra år til år. Lag som TSI og UMBI er
nye og ikke helt etablerte. Spesielt gledelig er det at UMBI har gått fra å være en passiv
medlemsklubb til å forsøke å ta større del i aktivitetstilbudet som forbundet har.
Informasjon, kommunikasjon og PR
Målsettingen med informasjonsarbeidet er å skape mest mulig medieoppmerksomhet,
utvikle en strategi for hvordan vi anvender media, utvikle faste rutiner for rapportering av de
store turneringene i Norge og utlandet, og videreutvikle og bruke hjemmesida i større grad.
Vi har startet opp med facebook som ny kanal for å nå ut til flere. Her legges det ut bilder og
linker fra artikler.
Gjennom Særforbundsalliansen (tidligere Flerforbundsavtalen) vises det nå badminton
regelmessig på TV, i programmet Sportsmagasinet på TV2 Zebra.
Sportsmagasinet er siden vinteren 2011 nå også på nett, og dette skaper mer publisitet for
badminton. Alle programmene med badmintoninnslag kan nå også bli sett i etterkant via
forbundets hjemmeside.
Vi markedsfører sendingene på vår hjemmeside i forkant av tv-sendingene, og informasjon
om når det legges ut på nett markedsføres også på facebook.
Vi startet arbeidet med oppbygging av ny hjemmeside i løpet av vinteren 2011, og ny side
ble ferdig og lansert våren 2012.
Medlemsbladet ”Badminton” kommer ut fire ganger i året via NBFs hjemmesider og
inneholder artikler om arrangement og spesielle hendelser og prosjekter. Det er først og
fremst administrasjonen og faste spaltister som bidrar med bilder og artikler.
Landsfinalen U13/U15
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I 2010 ble landsfinalen arrangert i Slagenhallen i Tønsberg, i stedet for i Kragerø. Dette pga.
renovering av hallen i Kragerø. Det var pokal til vinnerne, T-skjorter og diplomer til alle, god
mat og med et sosialt preg på hele arrangementet.
Det deltok 8+12 lag = 116 spillere og ledere. Landsfinalen ble arrangert i samarbeid med
Slagen BK og Nøtterøy BK, i Tønsberg
I 2011 ble landsfinalen igjen avviklet i Kragerø. Det deltok 32 lag i innledende seriespill i
kretsene, og 16 lag i sluttspillet/landsfinalen, fordelt på 8 lag U-15år og 8 lag U-13år.
Medarrangør var Kragerø Badmintonklubb.
I 2012 skal finalen arrangeres i Kragerø fra 8. – 10.juni og det er invitert åtte lag i U13 og
åtte lag i U15.
Powergirls
Samlingene, som bare er for jenter, legger stor vekt på det sosiale samspillet samtidig som
man har dyktige instruktører som hjelper deltakerne til å videreutvikle seg.
I 2010 ble PowerGirls i Moss avlyst pga. at Mossehallen var booket for et annet
arrangement. Det var ikke lett å finne et nytt tidspunkt for samlingen og vi måtte helt fram til
juni 2011 for å finne en passende helg. 32 jenter fikk en flott samling sammen med Sonja
Wåland, Sara Bengsli Kvernø og dyktige arrangører fra MossBK.
På www.badminton.no ble det oppfordret til jenteaktivitet på klubbnivå med mulighet for å
søke støtte. Nøtterøy BK var den eneste klubben som benyttet seg av tilbudet fra NBF og i
februar 2011 arrangerte de en «jentesøndag» for 6 deltakere.

RAPPORT FRA TOPPIDRETTSKOMITEEN (TIK) 2010-2012
Toppidrettskomiteen har i perioden bestått av følgende medlemmer:
Leder: Tor-Egil Kristensen
Nestleder: Per Vestli
Toppsatsingen
Fra og med høsten 2010 har Johnny Askevig vært engasjert som Sportssjef i NBF. Som
sportssjef er han med på alle møtene som Toppidrettskomiteen avholder. Det gode arbeidet
som ble påbegynt i forrige tingperiode har blitt videreført, samtidig som det har blitt gjort en
del strukturelle endringer. De viktigste er beskrevet her:
http://badminton.no/article.aspx?ArtID=1074. Vi har også innført spillerkontrakter og
trenerkontrakter, slik at det aldri skal være noen tvil om partenes plikter og rettigheter.
Siden høsten 2010 har Salim Samion vært engasjert som landslagstrener. Han har vært
stasjonert i Oslo, og har hatt ansvaret for våre U19 og senior spillere, i tillegg til at han har
vært trener for spillerne på vgs i Oslo.
I trenerapparatet har vi også hatt med oss Thor Christian Tallaksen (ansvarlig for U13
sesongen 2010/11), Sonja Wåland (ansvarlig for U15 i hele perioden), og Radu Carlan
(ansvarlig for U17 i hele perioden).
I tillegg har vi et godt samarbeid med Olympiatoppen blant annet om kosthold og
implementering av web-basert treningsdagbok hvor trenere og spillere kan kommunisere
over internettet.
Mental trening
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Under hele perioden har vi for første gang hatt tilknyttet en egen mental trener. Frank
Dalsgaard har frekventert både treninger og konkurranser for å følge opp våre beste spillere.
Det er selvsagt vanskelig å måle effekten av dette tiltaket, men vi mener å kunne se en
holdningsendring og en betydelig bevisstgjøring rundt de viktige temaene det arbeides med
fra Frank sin side.
Frank har også deltatt, og vært en viktig pådriver, i arbeidet med regionale U13 samlinger,
og foreldre / barn samlinger.
Helse
Vi har i perioden utvidet vårt støtteapparat innen helse/fysisk trening. Hanna Blengsli
Kværnø er ansvarlig for behandling av spillerne i Oslo. Olympiatoppen har utover dette
behandlet en del landslagsspillere. Svend Linderoth er ansvarlig for den fysiske treningen og
står for basistreningssamlingen i Oslo i mai.
Samarbeid på tvers av komiteene
Det sistnevnte arbeidet griper inn i neste viktige tema for TIK i foregående tingperiode,
nemlig et mer utstrakt samarbeid på tvers av komiteene. Spesielt i forhold til IUK og UK, ser
vi at vi har betydelige felles interesser, og dermed en selvklar nytte av et samarbeid ut over
det som har vært vanlig hittil.
Resultater av dette samarbeidet har bl.a. blitt synlige gjennom at TIK’s ressurser brukes på
trenersamlinger / kurs, og på rene utviklingstiltak som eksempelvis de nevnte foreldre / barn
samlingene.
Den røde tråden
Gjennom samarbeidet med andre komiteer har vi også gjort et forsøk på å forankre våre
tanker om hvordan man skal utvikle fremtidige toppspillere fra Norge i organisasjonen.
Trenere, ledere, foreldre og utøvere over det ganske land har fått vite hvilke prinsipper og
hvilket sett med verdier landslagsledelsen jobber etter.
Forhåpentligvis har noen ment at dette er fornuftig, slik at vi på sikt kan få en mer enhetlig
måte å arbeide på – en rød tråd – helt fra man første gang møter idretten vår, og frem til
man når toppen.
Badminton i videregående skole
Vi har i perioden hatt full drift ved 3 regionale sentra, i tillegg til Oslo. Dette betyr at det nå er
mulig å kombinere vgs med badminton på hele 4 forskjellige steder i landet. Også i forhold til
vgs senterne våre er det nå etablert kontrakter for å regulere samarbeidet. Kontraktene er
utarbeidet i samråd med de involverte klubbene
Totalt hadde vi 20 søkere til vgs tilbudet som startet høsten 2011, og 14 søkere til tilbudet
som starter høsten 2012.
Oslo
Etter en tids arbeid fikk vi endelig på plass en avtale med Wang toppidrett før sesongen
2011/12. Persbråten ble dermed avviklet, og vårt første kull har nå gjennomført første klasse
på Wang. Tilbakemeldingene har vært meget positive, og vi vil fortsette samarbeidet med
full tyngde.
Totalt gikk det 6 elever på vgs i Oslo ved utgangen av siste periode.
Otta
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Radu Carlan har vært trener i Otta i hele perioden, og både skolen og badmintonsatsingen
har fungert meget godt.
Totalt gikk det 11 elever på vgs i Otta ved utgangen av siste periode.
Sandefjord
Sandefjord var vårt første regionale satsingssenter, og etter at både Oslo, Otta og
Kristiansand ble etablert, var det nødvendig å foreta endringer rundt de økonomiske
tilskuddsordningene. Sammen med et generasjonsskifte i klubben, har dette gjort den
foregående perioden turbulent.
TIK har deltatt på møter med både skole og klubbledelse, og etter god innsats fra SaBK med
Øistein Høksnes i spissen, er det nå ansatt ny heltidstrener i Sandefjord f.o.m. høsten 2012.
Totalt gikk det 6 elever på vgs i Sandefjord ved utgangen av siste periode.
Kristiansand
Sondre Flåten Jørgensen har vært ansvarlig trener i Kristiansand siden etableringen høsten
2010. Han har nå valgt å trekke seg. Også Kristiansand har fått på plass en ny trener, som
skal fungere både som klubbtrener og på treningene i skoletiden.
Totalt gikk det 2 elever på vgs i Kristiansand ved utgangen av siste periode.
Rapport fra Landslagsgruppene 2010/2011 sesongen
Sesongen 2010/11 var den første sesongen med et større apparat bak spillerne. Vi innførte
noen nye treningskrav samt utviklingskrav for å være en del av landslagsgruppene. Vi gjorde
samtidig gruppene mer dynamiske og tok i sesongen opp nye spillere til landslagene.
Sesongen var dermed et forsøk på en ny struktur som skal gi resultater på langt sikt. Den
økte treningsmengden med høy kvalitet vil på sikt gi en lettere overgang til
seniorlandlagstreningen i Oslo, hvor vi vil ha de beste til å trene sammen hver dag med vår
landslagstrener.
Sesongen 2010/11 begynte med en samling i Malaysia for noen av våre største U19 og
senior talenter. 6 spillere var med sportsjefen i Kuala Lumpur og trente med Salim på et
treningssenter i 14 dager. Det var en stor utfordring og en hard samling men også en
fantastisk opplevelse som gav noen viktige erfaringer til det videre arbeidet.
Vi hadde på alle landslag samt talentlag en del samlinger gjennom sesongen. Våre spillere
viste på alle samlinger at de har lyst til å utvikle sig og lyst til å arbeide hardt for å lykkes. Vår
innledende samling hvor alle talent samt landslag deltok var plassert på Otta. Det ble 3
dager med fullt program, men også tid til sosialt samvær gruppene mellom, hvilket er en
viktig del av NBF’s arbeid med våre talenter.
På turneringsiden har TIK i denne sesongen hatt spillere rundt i hele verden. Sara begynte
sin før OL kvalikperioden med å spille turneringer forskjellige steder i verden. Utover en
masse turneringer i Europa spilte Sara blant annet turnering i land som Bahrain, Malaysia,
Puerto Rico, Macao, Iran, Australia og New Zealand. Sara lå pr 1/7 2011 ranket 136 i
verden.
Marius Fartum Myhre spilte sin første sesong som senior og spilte også en rekke
turneringen i hele verden. Han gikk fra omkring nr 700 i verden til nr 260 på et år. En stor
fremgang på forholdsvis få turneringer.
På U19 fronten spilte vi i denne sesongen forskjellige turneringer. Salim Samion var med et
lite lag til Danish Junior Cup og spilte her både en individuell turnering og en lagturnering. En
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utviklingstur som våre spillere lærte en del av. Våren 2011 deltok en liten tropp i Italian
Junior og 14 dager senere hadde vi et fult lag til U-19 EM i Finland hvor vi dessverre ikke
vant noen lagkamper, men Jonas Christensen og Matz Coucheron-Aamot vant i deres først
HD over det beste hollandske paret, hvilket var en stor prestasjon. Laginnsatsen var perfekt
og et godt skritt i riktig retning. Vårt U19 lag var et meget ungt lag og en del av spillerne vil
kunne delta igjen om 2 år på U19 EM og har dermed fått noen viktige erfaringer med til
neste EM.
U15 og U17 spilte en del turneringer i Danmark og i Sverige. Vi fik noen turneringsseire med
hjem til Norge, men også en del turneringserfaringer som blir viktige i det videre
utviklingsarbeidet.
På U13 talentlagssiden hadde vi noen samlinger rundt om i landet med stor deltagelse og
bra nivå, men viktigst av alt lyst til utvikling.
Rapport fra Landslagsgruppene 2011/2012 sesongen
Erfaringene fra sesong 10/11 betød at vi gjorde om litt på strukturen rundt sesongplanen.
Noen spillere hadde problemer med å få nok kvalitet samt mengde i sin trening. Derfor
gjorde vi om sesongtilbudet fra NBF til kun å ha uttaksturneringer. Det betyr i prinsippet at
de som jobber hardt med å utvikle sig som spillere også får flere turneringer enn de som
jobber litt mindre.
Som foregående år dro en liten tropp til utlandet på en utviklingstur. Denne gang gikk turen
til USA hvor 5 spillere deltok i en internasjonal U19 og U22 turnering MBBC samt US Open
GP GOLD.
Vi fik en del resultater i MBBC hvor Jonas Christensen bl.a. vant HS U22. I US Open spilte 3
norske spillere sig i hovedturneringen i HS hvilket var utrolig flott.
Vi har fra denne sesongen innført en ny tradisjon omkring våre samlinger. Vi avholder en
oppstarts samling i Kristiansand i august samt en basistreningssamling I Oslo i mai. Dette vil
bli gjennomført hvert år med en 6 dagers samling i august samt en fire dagers samling i mai.
I U13 har vi avholdt 4 regionale samlinger samt invitert til en nasjonal samling på
maisamlingen i Oslo.
På seniorsiden gikk Sara Kværnø inn i sin OL kvalik periode den 1/5 2011 som Nr 124 i
verden. I OL kvalik perioden har Sara spilt turneringer over hele verden med sitt beste
resultat på Island hvor hun var i semifinalen og pr 26/4 lå Sara nr 105 i verden, men
dessverre kun som nr 4 på ventelisten til OL. Sara har vært et forbilde for alle våre spillere
og har gjort det fantastisk. Det er bitte små ting som gjør at Sara ikke har kvalifisert sig
direkte til OL. Men Sara har i hele perioden trent olympisk og vist veien for kommende
norske spillere som vil kvalifisere sig til et OL. Dette er Saras siste sesong som
landslagsspiller og vi vil fra TIKs side ønske hende lykke til med hennes nye liv og håpe at vi
kan trekke på hennes erfaringer i vårt fremtidige arbeid med å utvikle spillere med samme
innstilling som Sara.
Jonas Christensen og Marius Myhre var den øvrige del av vår seniorlandslagsgruppe og de
har gjennom sesongen spilt turneringer forskjellige steder i Europa. Jonas spilte i Romania
Open double med Shawal Sidek og de spilte seg til en semifinale plass sammen. Samme
Shawal har vært i Oslo og hjulpet Salim med treningen i 2 perioder (høsten 2011 og våren
2012).
Marius nådde i desember 2011 sin hittil høyeste verdensranking som nr 207, hvilket vitner
om et høyt spillenivå. Marius ligger i skrivende stund nr 254 men dette kun fordi vi har
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prioritert styrketrening og få turneringer. Marius skal i juni og juli spille en del turneringer,
hvilket gir oss et begrunnet håp om at han komme i topp 200 innen året er omme.
I U19 har vi spilt en del turneringer i Danmark samt en enkelte i Italia. I Italian Junior var et
lag på en minisamling med Radu Carlan. Samlingen ga noen gode treninger samt en god
turnering.
U17 har likeledes spilt turneringer i Danmark samt avholdt en ekstra samling i Otta. I
november 2011 deltok Norge med et lag i U17 EM. Vi var i en hard gruppe med Spania,
Belgia og Kroatia. Etter nederlag mot Spania og Belgia tapte vi tett 3-2 til Kroatia, med stor
innsats av alle på laget. Radu Carlan var en tilfreds landslagstrener også etter den
individuelle turneringen. Som i U19 EM hadde vi spillere med som kan spille U17EM igjen
om 2 år, så vi håper at erfaringer fra denne turneringen gir oss en fordel når den tid kommer.
U15 hadde vel den beste sesongen noensinne i NBF’s historie. Våre jenter har i Danmark
oppnådd gode resultater i denne sesongen. I mesterrækken har vi hatt mange norske
vinnere. I Skovshoved vant Charlotte Leinan finalen over Linn Stenrud. I Aalborg vant
Sophie Owen Davies. I Slagelse vant Linn Stenrud. I Støvring vant Irina Eklund over Linn i
finalen og Vilde Espeseth blev nr 3. I Farsø vant Irina Eklund. Alle våre resultater på jente
siden betød at Linn blev elitespiller i Danmark hvilket er en flott bedrift. Bredden på jente
siden men også på guttesiden gir forhåpninger om noen gode tider for norsk badminton
såfremt vi jobber hardt også i fremtiden. Som oppfølging på bredden i U15 ble det i mai
sendt en tropp på 7 jenter og 7 gutter på samling og turnering i Nederland. I 6 dager skal det
treners og spilles med flere nasjoner. Med på turen var landslagstrener Sonja Wåland og
leder Peter Flåtten.
I U13 har vi hatt Marie Christensen og Matius Wijaya med på en U13 turnering i Danmark
hvor de begge spilte bra.
Det har vært 2 sesonger med en mye aktivitet og en del utvikling som TIK tilskriver bra
arbeid av spiller, klubb og NBF. Vi vil i fremtiden fortsette det seriøse arbeidet for å legge til
rette for enda bedre rammebetingelser for å kunne utvikle seg som badmintonspiller i Norge.
RAPPORT FRA UNGDOMSKOMITEEN (UNGK) 2010 – 2012
Ungdomskomiteen har i perioden bestått av:
Leder: Ulrikke Mitchell
Nestleder: Jonas Christensen
Generelt
UngK har i perioden jobbet med utgangspunkt i den langtidsplanen som foreligger. Dette går
i hovedsak ut på å forsøke å skape nettverk og fellesskapsfølelse for ungdom og å utvikle
egne arrangementer rettet mot ungdom.
Det har vist seg vanskelig og utfordrende å få til aktivitet for ungdom utover det
aktivitetstilbudet som allerede eksisterer i form av konkuranser og lagserier.
Lagspill U13/U15
Komiteen var med i planleggingen og gjennomføringen av landsfinalen i lagspill for U13 og
U15 både i 2010 og 2011. Lagspill for ungdom er et av de punktene som står på
langtidsplanen og som komiteen ønsker å være med å bidra for å gjennomføre.
Landsfinalen gjennomføres nå for både for aldersklassene U13 og U15, etter at kretsene har
gjennomført innledende kvaliifiseringsspill. At det nå gjennomføres både for U13 og U15spillere og lag har ført til at antall deltakere og trenere, leder og foreldre har økt år for år.
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RAPPORT FRA INTEGRERINGSUTVALGET 2010-2012
Leder: Ragnhild Mizda
Generelt
Norges Badminton Forbund tok i 2007 det fulle ansvar for å gi tilbud til funksjonshemmede
gjennom sine lag. Utvalget har på flere forskjellige måter forsøkt og sette fokus på
badminton for funksjonshemmede. Dette gjennom tilbud om kurs for trenere, utøvere og
foreldre. I tillegg har vi lagt til rette for at utøvere kan konkurrere i utlandet. Vi har også
bistått personer som ønsker å starte med badminton.
Hovedmålsetting for perioden 2010-2011 har vært:
Utdanne flere trenere gjennom spesifikke kurs i badminton for funksjonshemmede.
Gi flere spillere, trenere og foreldre mulighet til økt kompetanse i forhold til badminton for
funksjonshemmede.
Være å tilstede på relevante seminarer der NIF og særforbundene vanligvis er representert.
Bistå allerede integrerte spillere i klubber samt legge til rette for nye spillere med en
funksjonshemning.
Klassifisere utøvere fortløpende.
Informasjon
Utvalget har brukt badmintonbladet som informasjonskanal om arbeidet og reportasjer om
aktivitetene som har foregått. I tillegg har informasjon blitt lagt ut på hjemmesiden under
nyheter og menyvalget integreringsutvalget. Utvalget har også hatt et innlegg om forbundets
organisering av badminton for døve eller tunghørte under døveidrettseminaret som ble
arrangert av Norges Idrettsforbund og døveidrettsutvalget.
Klassifisering
Daniel Ask er eneste klassifisør i Norge som kan klassifisere badminton. Han har tatt seg av
henvendelser fortløpende. Det bør vurderes å utdanne en eller to nye klassifisører i
badminton da en klassifisør helst ikke skal klassifisere utøvere alene.
Kursvirksomhet
Utvalget har sammen med administrasjonen i NBF forsøkt å avholde 1 kurs i Norge med
temaet Badminton for funksjonshemmede. På grunn av liten påmelding ble kurset ikke
gjennomført. Administrasjonen samarbeidet også med Sverige for å gjennomføre et kurs for
alle de nordiske landene, dette ble også avlyst på grunn av dårlig påmelding. Dette tyder på
at interessen i klubbene er laber i forhold til temaet.
Toppidrett
Hege Ulstein deltok i august 2010 i EM for Døve i Bulgaria. Hun Deltok også i VM for døve
2011 i Korea. Hun har vært inkludert i satsningsgruppen til NBF for hørende spillere. Dette
viser at NBF har full integrering. Steffen Bryson med en CP skade deltok i Dortmund
International og vant bronse i dobbel. Vi har i tillegg en ung spiller i Klæbu med dysmeli som
er ung og talentfull. Hun har også vært på samling med de beste ”funksjonsfriske” i Norge.
Utfordringer
Hele norsk idrett sliter fortsatt med de samme utfordringene når det gjelder idrett for
funksjonshemmede. Å finne potensielle utøvere som ønsker å starte med en idrett.
Vi er at oppsøkende virksomhet ikke har gitt de resultatene man har ønsket.
Oppsummering
For utvalget er det viktig å gi de som ønsker det, muligheten til å drive med badminton. Dette vil vi
fortsette med i neste periode samt sende de som ønsker det på kurs. Vi vil jobbe videre med å
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styrke samarbeidet med TIK slik at de beste utøverne får mulighet til å få den beste
oppfølgingen som mulig.
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KONTROLLKOMITEENS BERETNING FOR 2010
Vi har gjennomgått regnskapet for 2010.
Samtlige regnskapsbøker og styrets protokoller er forelagt oss. Vi har påsett at Tingets og
Styrets økonomiske vedtak er gjennomført i bøkene.
Fremlagt resultatregnskap og balanse kan fastsettes som forbundets regnskap for 2010.
Anne-Mari Storstrøm Meier
Jarle Krokeide

Norges Badminton Forbund
Balanse per 31.desember 2010

EIENDELER

NOTE

2010

2009

175.405

65.067

175.405

65.067

30.000

30.000

30.000

30.000

205.405

95.067

24.824

198.659

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Inventar og utstyr

6

Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler

7

Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmider
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer

8
9

103.474

12.698

128.298

211.357

4.882.006

4.826.693

Sum omløpsmidler

5.010.304

5.038.050

SUM EIENDELER

5.215.708

5.133.117

Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
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EGENKAPITAL OG GJELD

11
11

Egenkapital

4.351.089

3.957.032

180.557

394.056

4.531.646

4.351.088

Avsetninger fond

99.454

101.954

Sum langsiktig gjeld

99.454

101.954

198.762

169.389

149.252

120.536

236.594

390.150

Sum kortsiktig gjeld

584.608

680.074

Sum gjeld

684.062

782.028

5.215.708

5.133.117

Årsresultat
Sum egenkapital
Annen langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skatt og offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

10
12

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Norges Badmintonforbund
Noter til regnskapet 2010
Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god
regnskapsskikk i Norge.
Hovedregel for vurdering og
klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler.
Andre eiendeler er
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et
år er klassifisert som
omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er
tilvsvarende kriterier lagt til grunn.
Anleggsmidler er vurdert til anksaffelseskost med fradrag for planmessige
avskrivninger. Dersom
virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn balanseført verdi og verdifallet
forventes ikke å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Anleggsmidler med
begrenset økonomisk levetid
avkrives lineært over den økonomiske
levetiden.
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Omløpsmidler er vurdert til laveste av
anskaffelseskost og virkelig verdi.
Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er
vurdert til pålydende beløp.
Eiendeler og gjeld i utenlandsk
valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til
balansedagens kurs.
Aksjer og andeler i andre selskap
Aksjer hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse, er klassifisert som
anleggsmidler og er balanseført til anskaffelseskost. Investeringene nedskrives til virkelig verdi ved
verdifall som foreventes å ikke
væreforbigående. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen
finansinntekt.
Nedskrivninger reverseres når grunnlaget for nedskrivning
ikke lengre er til stede.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter
fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger
av de enkelte fordringene.
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter og lignende inkluderer kontanter, bankinnskudd og
andre betalingsmidler
med forfallsdato som er kortere enn tre
måneder fra anskaffelse.
Pensjon
Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balanseført under
avsetning for forpliktelser.
Pensjonsordninger finansiert via sikrede
ordninger er ikke balanseført.
Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og
klassifiseres sammen med lønnskostnader.
Inntektsføringsprinsipper
Driftsinntekter og offentlige tilskudd
inntektsføres når de er opptjent.
Sponsorinntekter inntektsføres over
avtaleperioden.
Barteravtaler inntektsføres på grunnlag av de mottatte verdier i den perioden
verdien mottas. Motsvarende kostnader blir kostnadsført i
samme periode.
Periodiseringsregler
Utgifter kostnadsføres i samme periode
som tilhørende inntekt
For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved
periodens utløp, foretas
det intektsavsetninger.
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Skatter
Norges Badmintonforbund driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor
ikke skattepliktig.

Note
2

Offentlige tilskudd
Regnskapsposten består av:
Rammetilskudd inkl. regiontilskudd
fra NIF
Barne- og ungdomsmidler fra NIF
Utstyrsmidler fra NIF
Stipend fra Olympiatoppen
Andre tilskudd fra Olympiatoppen
Andre tilskudd
Sum

Note
3

Note
4

2010
2.393.574
1.540.000
304.349
0
150.000
346.141
4.734.064

2009
2.344.132
1.300.000
202.850
50.000
150.000
389.647
4.436.629

Andre inntekter
2010

2009

Regnskapsposten består av:
Medlemsinntekter, herunder lisens og
egenandeler
Lagavgifter
Andre inntekter

1.080.866
92.500
643.337

1.070.528
90.500
651.425

Sum

1.816.703

1.812.453

Lønns- og personalkostnader
Denne posten vedrører lønn, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader
samlet for administrasjon,
trenere, støtteapparat og andre.
2010
Lønn

2009

1.258.570

1.422.992

Arbeidsgiveravgift

213.492

225.246

Pensjonskostnader

160.114

220.627

7.500

50.000

48.964
1.688.640

-38.907
1.879.958

Stipend
Andre lønnskostnader
Sum

Lønn til generalsekretær utgjør kr 619.584 og annen
godtgjørelse var kr 20.000.
Revisjonshonorar er kostnadsført med kr 27.500 inkl. mva. til lovpålagt
revisjon, og kr. 2.766 inkl. mva
til andre attestasjonstjenester. Det er ikke utbetalt honorar eller annen
godtgjørelse til styret eller
president i 2010. Det er ikke gitt lån til ansatte pr 31.12.2010. Forbundet er
pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Forbundets
pensjonsordninger tilfredsstiller
kravene i denne lov. For 2010 er det betalt inn kr 181.583 og kostnadsført kr
160.114 i pensjonspremie.
Forbundets ansatte kan velge å gå av med AFP fra fylte 62 år. Ingen av
forbundets ansatte har gått av
med AFP pr 31.12.2010.
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Note
5
Andre driftskostnader
Regnskapsposten består av:

2010

2009

Kontorkostnader

539.609

480.213

IT-kostnader
Idrettsutstyr, medisinskutstyr og
drakter
Idrettsfaglig bistand, fysioterapi
og lege

186.411

120.507

545.283

281.185

702.787

232.066

2.372.916

2.503.765

22.348

16.200

843.467
5.212.820

898.874
4.532.810

Reise- og oppholdskostnader
Sponsorkostnader
Andre kostnader (inkludert
avsetninger)
Sum

Note
6
Varige driftsmidler

122.000

2010
SUM
122.000
0
0
0
122.000

Akkumulerte avskrivninger pr
31.12.10
Bokført verdi pr 31.12.10

81.333
40.667

81.333
40.667

56.933
65.067

Årets avskrivninger
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

24.400
5 år
Lineær

24.400

24.400

Anskaffelseskost 31.12.10
Tilgang
Avgang
Tap avgang driftsmiddel
Anskaffelseskost 31.12.10

Utstyr
122.000

Note
7
Finansielle anleggsmidler

Investering i aksjer
Oslo Idrettshaller AS
Sum

Stemme
og
eierandel
7,15 %

Kostpris
30.000

Bokført
verdi
30.000
30.000

Note
8
Kundefordringer
Debitormassen er oppført til
pålydende.

Note
9
Andre kortsiktige fordringer
Regnskapsposten består av:
Forskuddsbetalte kosntader
Til gode merverdiavgift
Andre påløpte inntekter
Sum
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43.725
24.749
35.000
103.474

2009
0
0
12.698
12.698
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2009
SUM
122.000
0
0
0
122.000

Note
10
Bankinnskudd
Av likvide midler utgjør bundne
skattetrekksmidler kr 96.786.

Note
11

Egenkapital
Egenkapital
med
selvpålagte
restriksjoner
Egenkapital pr 01.01.10

0

Annen

Sum

egenkapital

egenkapital

4.351.089

4.351.089
0

Årets endring i egenkapital:
Årets resultat til annen
egenkapital
Avsetning/selvpålagte
restriksjoner

0

0

0

Egenkapital pr. 31.12.10

0

4.396.909

4.396.909

0
45.820

Note
12
Annen kortsiktig gjeld
Regnskapsposten består
av:

2010

Påløpte feriepenger
Utg.fordeling eliteserien
Øvrige påløpte kostnader
Sum

161.163
75.431
0
236.594
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155.404
82.198
152.548
390.150
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45.820

Norges Badminton Forbund
Resultatrapport pr 31.12.10
Note
Inntekter
Medlemslisenser
Klubbavgift
Rammetilskudd NIF
Klassifiseringsavgift
Renteinntekter
Inntekter andre tiltak
Sum inntekter

Administrasjon/organisasjon
Styrets møteutgifter
Deltagelse i andre møter
Arbeidsutvaget
Forbundsting/ledermøte
Møteutgifter - KK
Møteutgifter - TIK
Møteutgifter - IUK
Møteutgifter - UK
Møteutgifter UNGK
Lønn, adm.utg.
Utmerkelser/gaver
NBF markering
Andre kostnader
Sum administrasjon/organisasjon

Styrke idrettens rolle i samfunnet
Delt.internasj. møter/kongresser
Int.Kont. EBU/IBF
Sum styrke idrettens rolle i samfunnet

Styrke idrettslagenes aktivitetstilbud
NIF - Støtte barn og ungdom
NIC
Reisestøtte UBM
U13/U15 lagspill
Støtte Barentssamarbeidet
Barents Prosjekt
Premier/medaljer
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Kostnader

Resultat

Budsjett

-565.400
-92.500
-2.023.574
-40.000
-121.984
-32.924
-2.876.382

69.831
0
0
0
0
0
69.831

-495.569
-92.500
-2.023.574
-40.000
-121.984
-32.924
-2.806.551

-400.000
-90.000
-1.900.000
-20.000
-150.000
-10.000
-2.570.000

-4.478
-527
0
0
0
0
0
0
0
-3.491
0
0
-157.506
-166.002

158.876
22.802
52.731
78.676
21.603
11.139
0
90
0
1.703.509
18.488
60.572
0
2.128.487

154.398
22.275
52.731
78.676
21.603
11.139
0
90
0
1.700.018
18.488
60.572
-157.506
1.962.484

130.000
30.000
50.000
75.000
20.000
20.000
5.000
5.000
5.000
1.650.000
15.000
0
0
2.005.000

0
0
0

86.716
15.066
101.782

86.716
15.066
101.782

55.000
20.000
75.000

-1.540.000
-103.739
0
-53.000
0
-7.819
0

0
320.290
20.000
129.129
15.000
0
43.602

-1.540.000
216.551
20.000
76.129
15.000
-7.819
43.602

-1.300.000
100.000
20.000
80.000
15.000
0
40.000
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Support vedlikehold PlanAssist
Trenerutvikling/talentutvikling
Utg.fordeling eliteserien
FRISK provisjon
Samarbeidsavtaler
Landslotteri
Utstyr anlegg NIF
Sum styrke idrettslagenes aktivitetstilbud

0
0
-106.193
-2.849
-754.724
-211.000
-387.944
-3.167.268

120.583
83.845
127.345
6.148
72.347
38.484
364.619
1.341.390

120.583
83.845
21.152
3.299
-682.378
-172.516
-23.325
-1.825.878

50.000
100.000
0
0
-600.000
-185.000
0
-1.680.000

Styrke toppidretten
Int. oppgaver dommere
Nasj. oppgaver dommere
Støtte Olympiatoppen
U13 aktivitet
U15 samlinger
U15 turneringer
U17 samlinger
U17 turneringer
U19 samlinger
U19 turneringer
Forbundsamling Oslo 1
Junior - turneringer/mesterskap
Satsningssentre
Prosjekt Innovation
Toppsatsing Norge
Jentesatsing
Turneringer seniro/U23
Toppsatsingsgruppe
Sparring
Assistenttrenere
Medisinsk støtteapp./styrketrening
Spillerstøtte/spillerutvikl.stipend
Sum styrke toppidretten

0
0
-273.600
-53.388
-66.800
-40.250
-43.698
-33.615
-36.000
-32.382
0
-2.302
-100.000
2.500
-250.000
0
-4.500
-18.410
0
0
0
0
-952.446

29.618
17.330
0
113.798
186.059
135.779
169.407
134.071
120.448
138.791
4.461
3.000
206.108
0
1.093.619
6.150
14.346
288.843
24.107
9.268
41.250
35.005
2.771.459

29.618
17.330
-273.600
60.410
119.260
95.529
125.709
100.456
84.448
106.408
4.461
698
106.108
2.500
843.619
6.150
9.846
270.433
24.107
9.268
41.250
35.005
1.819.013

30.000
25.000
-150.000
50.000
100.000
80.000
100.000
80.000
60.000
100.000
0
0
125.000
0
500.000
50.000
20.000
240.000
25.000
0
25.000
35.000
1.495.000

Styrke kompetanseutviklingen
Utdanning IUK
Utdanning dommere/oppmenn
Utdanning int.trenere/ledere
Utdanningsmatr./publ.
Bladet Badminton
Informasjon/klubbmøter
Utvikling
Ungdomsutvalget
Anleggsutvalget
Reiser forbundskontoret

-9.545
-3.234
0
-5.118
-107.850
0
-118.300
0
0
0

177.869
30.062
23.800
5.443
90.092
52.720
206.111
4.829
4.787
76.890

168.324
26.828
23.800
325
-17.758
52.720
87.811
4.829
4.787
76.890

90.000
15.000
20.000
5.000
50.000
50.000
200.000
15.000
5.000
80.000
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Student/skole/klubb
Ref. Racket, Rock & Roll
Integrering funksjonshemmede
Sum styrke kompetanseutviklingen

RESULTAT
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-54
-32.611
-120.000
-396.712

242.623
-17.125
67.202
965.304

242.569
-49.736
-52.798
568.592

150.000
0
0
680.000

7.558.810

7.378.252

-180.557

5.000
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KONTROLLKOMITEENS BERETNING FOR 2011
Vi har gjennomgått regnskapet for 2011.
Samtlige regnskapsbøker og styrets protokoller er forelagt oss. Vi har påsett at Tingets og
Styrets økonomiske vedtak er gjennomført i bøkene.
Fremlagt resultatregnskap og balanse kan fastsettes som forbundets regnskap for 2011.
Anne-Mari Storstrøm Meier
Jarle Krokeide

Balanse per 31.desember 2011

EIENDELER

NOTE

2011

2010

101.054

175.405

101.054

175.405

30.000

30.000

30.000

30.000

131.054

205.405

80.400

0

83.025

24.824

138.684

103.474

302.109

128.298

5.113.521

4.882.006

Sum omløpsmidler

5.415.631

5.010.304

SUM EIENDELER

5.546.684

5.215.708

4.531.646

4.351.089

196.169

180.557

4.727.815

4.531.646

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Inventar og utstyr

7

Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler

8

Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmider
Omløpsmidler
Beholdning bilder
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer

9
10
11

Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
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EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Årsresultat
Sum egenkapital
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Annen langsiktig gjeld
Avsetninger fond

15

79.088

99.454

79.088

99.454

Leverandørgjeld

241.182

198.762

Skatt og offentlige avgifter

135.748

149.252

362.851

236.594

Sum kortsiktig gjeld

739.781

584.608

Sum gjeld

818.869

684.062

5.546.684

5.215.708

Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld

SUM EGENKAPITAL OG GJELD
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Norges Badmintonforbund
Noter til regnskapet 2011
Note
1
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i
Norge.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og
gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler
er
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert
som
omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilvsvarende kriterier lagt
til grunn.
Anleggsmidler er vurdert til anksaffelseskost med fradrag for planmessige avskrivninger.
Dersom
virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å
være forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Anleggsmidler med begrenset
økonomisk levetid
avkrives lineært over den økonomiske levetiden.
Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og
virkelig verdi.
Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til
pålydende beløp.
Eiendeler og gjeld i utenlandsk
valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til balansedagens
kurs.
Aksjer og andeler i andre
selskap
Aksjer hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse, er klassifisert som anleggsmidler og er
balanseført til anskaffelseskost. Investeringene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som
foreventes å ikke
væreforbigående. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.
Nedskrivninger reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lengre er til
stede.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for
avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte
fordringene.
Bankinnskudd, kontanter o.l.
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Bankinnskudd, kontanter og lignende inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre
betalingsmidler
med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra
anskaffelse.
Pensjon
Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke
balanseført.
Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med
lønnskostnader.
Inntektsføringsprinsipper
Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er
opptjent.
Sponsorinntekter inntektsføres over
avtaleperioden.
Barteravtaler inntektsføres på grunnlag av de mottatte verdier i den perioden verdien
mottas. Motsvarende kostnader blir kostnadsført i samme
periode.
Periodiseringsregler
Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt
For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens
utløp, foretas
det intektsavsetninger.
Skatter
Norges Badmintonforbund driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke
skattepliktig.

Note
2
Offentlige tilskudd
Regnskapsposten består
av:
Rammetilskudd inkl. regiontilskudd
fra NIF
Integreringstilskudd fra NIF
Barne- og ungdomsmidler fra NIF
Utviklingsorientert ungdomsidrett
fra NIF
Utstyrsmidler fra NIF
Andre tilskudd fra Olympiatoppen
Helse- og rehabiliteringstilskudd
Momskompensasjon
Andre tilskudd
Sum

2011

2010

1.816.330
60.000
1.700.000

1.879.419
120.000
1.540.000

363.794
274.177
150.000
150.000
239.581
82.125
4.836.007

394.155
304.349
150.000
0
157.506
188.635
4.734.064

2011
1.071.382
90.500

2010
1.080.866
92.500

Note
3
Andre inntekter
Regnskapsposten består
av:
Medlemsinntekter, herunder lisens og egenandeler
Lagavgifter
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Andre inntekter
Sum

694.594

643.337

1.856.475

1.816.703

Note
4
Lønns- og personalkostnader
Denne posten vedrører lønn, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader samlet for
administrasjon,

L
o
E

trenere, støtteapparat og andre.
2011
Lønn

2010

1.609.546

1.258.570

Arbeidsgiveravgift

229.966

213.492

Pensjonskostnader

92.681

160.114

0

7.500

41.698
1.973.890

48.964
1.688.640

Stipend
Andre lønnskostnader
Sum

Lønn til generalsekretær utgjør kr 629.593, bonus utgjør kr 20.000 og annen godtgjørelse
var kr 92.131.
Revisjonshonorar er kostnadsført med kr 32.741 inkl. mva. til lovpålagt revisjon og kr. 8.047
inkl. mva.
til andre attestasjonstjenester. Det er ikke utbetalt honorar eller annen godtgjørelse til styret
eller
president i 2011. Det er ikke gitt lån til ansatte pr 31.12.2011. Forbundet er pliktig til å ha
tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Forbundets pensjonsordninger
tilfredsstiller
kravene i denne lov. For 2011 er det betalt inn kr 115.693 og kostnadsført kr 92.681 i
pensjonspremie.
Forbundets ansatte kan velge å gå av med AFP fra fylte 62 år. Ingen av forbundets ansatte
har gått av
med AFP pr 31.12.2011.

Note
5
Tilskudd
Regnskapsposten består
av:
Tilskudd til idrettslag
Tilskudd til
badmintonkretser
Tilskudd til andre organisasjoner
Sum

2011
369.472

2010
482.074

15.303
15.000
399.775

83.871
15.000
580.945

Regnskapsposten består
av:

2011

2010

Kontorkostnader

502.833

539.609

IT-kostnader
Idrettsutstyr, medisinskutstyr og
drakter

284.830

186.411

338.218

545.283

Note
6
Andre driftskostnader
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Idrettsfaglig bistand, fysioterapi og
lege
Reise- og oppholdskostnader
Sponsorkostnader
Andre kostnader (inkludert
avsetninger)
Sum

789.671

702.787

2.385.390

2.372.916

0

22.348

757.525
5.058.466

675.045
5.044.399

Note
7
Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 31.12.10
Tilgang
Avgang
Tap avgang driftsmiddel
Anskaffelseskost
31.12.11
Akkumulerte avskrivninger pr
31.12.11
Bokført verdi pr 31.12.11
Årets avskrivninger
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

Biler
290.422
0
-101.333
-20.667

2011
SUM
290.422
0
-101.333
-20.667

2010
SUM
122.000
168.422
0
0

168.422

168.422

290.422

67.368
101.054

67.368
101.054

115.017
175.405

33.684
5 år
Lineær

33.684

58.084

Note
8
Finansielle anleggsmidler
Stemme og
eierandel
7,15 %

Investering i aksjer
Oslo Idrettshaller AS
Sum

Kostpris
30.000

Bokført
verdi
30.000
30.000

Note
9
Varelager (bilder)
2011
Tekst
Litografi u/ramme
Liografi m/ramme

Antall
50
6

Sum

Anskaffelseskost
1.350
2.150

2010

Verdi
67.500
12.900

Verdi
0
0

80.400

0

Note
10
Kundefordringer
Debitormassen er oppført til
pålydende.

Note Andre kortsiktige fordringer
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11
Regnskapsposten består
av:
Utstyrsmidler 2011
Til gode merverdiavgift
Andre påløpte inntekter
Forskuddsbetalte
kostnader
Sum

2011
110.700
20.770
7.214

2010

0
138.684

43.725
103.474

0
24.749
35.000

Note
12
Bankinnskudd
Av likvide midler utgjør bundne midler skattetrekkskonto kr 96.883 og Wålands minnefond
kr 76.900.

Note
13
Egenkapital
Egenkapital med
selvpålagte
restriksjoner
Egenkapital pr 01.01.11

Annen

Sum

egenkapital egenkapital
0

4.531.646

4.531.646

Årets resultat til annen egenkapital

0

196.169

196.169

Avsetning/selvpålagte restriksjoner

0

0

0

Egenkapital pr. 31.12.11

0

4.727.815

4.727.815

Årets endring i egenkapital:

Note
14
Annen kortsiktig gjeld
Regnskapsposten består
av:

2011

2010

Påløpte feriepenger

170.581

161.163

Utstyrsmidler 2011
Utgiftsfordeling eliteserien
Øvrige påløpte kostnader
Sum

110.700
68.783
12.787
362.851

0
75.431
0
236.594

2011
79.088
0
79.088

2010
83.356
16.098
99.454

Note
15
Annen langsiktig gjeld
Regnskapsposten består
av:
Wålands minnefond
Avsatte lokale akt.midler
Sum
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Norges Badminton Forbund
Resultatrapport pr 31.12.11
Note

Inntekter

Kostnader

Resultat

Budsjett

-565.825
-90.500
-1.930.124
-18.000
-141.999
-118.498
-239.581
-3.104.526

63.144
0
0
6.000
0
-2.555
66.589

-502.681
-90.500
-1.930.124
-12.000
-141.999
-121.053
-239.581
-3.037.937

-450.000
-90.000
-2.000.000
-20.000
-150.000
-10.000
-150.000
-2.870.000

Administrasjon/organisasjon
Styrets møteutgifter
Deltagelse i andre møter
Arbeidsutvaget
Forbundsting/ledermøte
Møteutgifter - KK
Møteutgifter - TIK
Møteutgifter - IUK
Møteutgifter - UK
Møteutgifter UNGK
Lønn, adm.utg.
Utmerkelser/gaver
Sum administrasjon/organisasjon

-1.875
-2.343
-2.000
-1.254
0
0
0
0
0
-1
0
-7.473

116.203
34.838
52.308
94.587
20.592
23.654
5.345
7.451
0
1.674.436
23.483
2.052.899

114.328
32.495
50.308
93.333
20.592
23.654
5.345
7.451
0
1.674.435
23.483
2.045.425

130.000
30.000
50.000
75.000
25.000
20.000
5.000
5.000
5.000
1.650.000
15.000
2.010.000

Styrke idrettens rolle i samfunnet
Delt.internasj. møter/kongresser
Int.Kont. EBU/IBF
Sum styrke idretten rolle i samfunnet

-3.150
0
-3.150

47.638
15.025
62.663

44.488
15.025
59.513

55.000
20.000
75.000

Styrke idrettslagenes aktivitetstilbud
NIF - Støtte barn og ungdom
NIC
Reisestøtte UBM
U13/U15 lagspill
Støtte Barentssamarbeidet
Support vedlikehold PlanAssist
Trenerutvikling/talentutvikling

-1.700.000
-80.394
0
-83.980
0
0
0

0
324.287
40.000
145.015
15.000
78.650
97.837

-1.700.000
243.893
40.000
61.035
15.000
78.650
97.837

-1.500.000
150.000
40.000
80.000
15.000
50.000
100.000

Inntekter
Medlemslisenser
Klubbavgift
Rammetilskudd NIF
Klassifiseringsavgift
Renteinntekter
Inntekter andre tiltak
Momskompensasjon
Sum inntekter
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Utg.fordeling eliteserien
Kvalik Eliteserien
Samarbeidsavtaler
Landslotteri
Utstyr anlegg NIF
Sum styrke idrettslagenes aktivitetstilbud

-129.899
-7.225
-687.416
-224.250
-351.982
-3.265.146

135.148
7.225
58.290
75.013
299.415
1.275.880

5.249
0
-629.127
-149.237
-52.567
-1.989.266

0
0
-600.000
-185.000
0
-1.850.000

Styrke toppidretten
Int. oppgaver dommere
Nasj. oppgaver dommere
Støtte Olympiatoppen
Støtte romdøgn TIS/OLT
U13 aktivitet
U15 samlinger
U15 turneringer
U17 samlinger
U17 turneringer
U19 samlinger
U19 turneringer
EM junior Finland (U19)
Satsningssentre
Toppsatsing Norge
Jentesatsing
Turneringer seniro/U23
Toppsatsingsgruppe
Sparring
Medisinsk støtteapp./styrketrening
Spillerstøtte/spillerutvikl.stipend
Mental trening
Ungdomslekene
Sum styrke toppidretten

0
0
-150.000
-90.000
-44.650
-36.720
-42.346
-17.720
-21.400
-12.470
-23.500
0
-81.250
-275.922
0
-9.770
-26.645
0
0
0
-2.500
-99.182
-934.075

25.800
13.590
0
47.500
57.429
137.029
103.538
66.487
103.927
44.412
80.120
65.473
206.250
1.139.448
48.297
35.554
299.313
14.017
48.250
35.000
103.421
89.978
2.764.832

25.800
13.590
-150.000
-42.500
12.779
100.309
61.192
48.767
82.527
31.942
56.620
65.473
125.000
863.526
48.297
25.784
272.668
14.017
48.250
35.000
100.921
-9.204
1.830.757

30.000
25.000
-150.000
0
40.000
90.000
70.000
75.000
60.000
50.000
40.000
30.000
125.000
700.000
50.000
40.000
200.000
20.000
40.000
35.000
100.000
0
1.670.000

Styrke kompetanseutviklingen
Utdanning IUK
Utdanning dommere/oppmenn
Utdanning int.trenere/ledere
Utdanningsmatr./publ.
Bladet Badminton
Informasjon/klubbmøter
Utvikling
Ungdomsutvalget
Anleggsutvalget
Reiser forbundskontoret
Student/skole/klubb

-23.720
-10.664
0
-7.895
-102.200
0
-169.535
0
0
0
0

161.950
30.352
33.074
8.356
31.869
64.197
590.917
4.685
12.195
80.126
171.558

138.230
19.688
33.074
461
-70.331
64.197
421.382
4.685
12.195
80.126
171.558

90.000
15.000
20.000
5.000
-50.000
50.000
450.000
15.000
5.000
80.000
150.000
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Integrering funksjonshemmede
Sum styrke kompetanseutviklingen

RESULTAT

Norges Badminton Forbunds årbok 2012

-60.000
-374.014

80.073
1.269.352

20.073
895.338

0
830.000

-7.688.384

7.492.215

-196.170

-135.000
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BUDSJETT/BUDSJETTFORSLAG

2012 FORSLAG REVIDERT BUDSJETT
PROSJEKTPLAN BADMINTON – 2012

Prosjektnr

51005
51010
52005
52006
52007
52008
52009
52010
52011
52012
52013

Oppgaver
Idrettens rolle i samfunnet
Deltakelse Int. møter /Kongresser
Kontingenter BWF/BEC
Aktivitetstilbud og rammevilkår
NIF - støtte barn/ungdom
NIC
Reisestøtte UBM
U13/U15 lagspill
Støtte Barentssamarbeidet
Premier/medaljer
PlanAssist/Cup2000
Trenerutvikling/talentutvikling
Inntektsbringende tiltak
Samarbeidsavtaler
Landslotteri
Bingo
Utstyr anlegg NIF
Aktivitet
Int. oppgaver dommere
Nasj. Oppgaver dommere
Støtte Olympiatoppen
Støtte romdøgn TIS OL-toppen
U13 aktivitet
U15 samlinger
U15 turneringer
U17 samlinger
U17 turneringer
U19 samlinger
U19 turneringer

52026
52040
53005
54020
54025
54028
54032
54035
54040

Satsingssentre
Toppsatsing Norge
Jentesatsing
Turneringer senior/U23
Toppsatsingsgruppe
Sparring
Medisinsk støtteappa/styrketrening
Spillerstøtte/spillerutvikl.stipend
Mental trening

17005
17015
32006
32010
32015
32010
32025
32035
32037
32040
34005
34006
34007
34010
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Inntekter

-1 700.000
-100.000

-580.000
-250.000
-200.000
-120.000

Utgifter
55.000
20.000

55.000
20.000

250.000
40.000
70.000
15.000
0
50.000
100.000

-1 700.000
150 000
40.000
70.000
15.000
0
50.000
100.000

50.000
40.000
120.000
30.000
25.000

-150.000
-100.000

150.000
- 250 000

2012
Budsjett

-530.000
-210.000
-200.000
0

100.000
40.000
90.000
70.000
75.000
60.000
50.000
70.000

30.000
25.000
-150.000
0
40.000
90.000
70.000
75.000
60.000
50.000
70.000

275.000
1 100.000
50.000
40.000
200.000
20.000
40.000
35.000
100.000

125.000
850.000
50.000
40.000
200.000
20.000
40.000
35.000
100.000
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Note

74005
74010
74015
74020
74025
74029
74030
74031
74033
74035
74050
90010
90011
90015
90020
90045
90080
90085
90090
90091
95000
95005
98005
98010
98015
98020
98025
98030
98035

Kompetanseutvikling
Utdanning IUK
Utdanning Dommere/oppmenn
Utdanning Int.trenere/ledere
Utdanningsmateriell/publikasjoner
Bladet Badminton
Informasjon/web//klubbmøter
Utvikling
Ungdomsutvalget
Anleggsutvalget
Reiser Forbundskontoret
Integrering
Adm/Org
Styrets møteutgifter
Deltakelse i andre møter
Arbeidsutvalget
Forbundsting/Ledermøte
Møteutgifter - KK
Møteutgifter - TIK
Møteutgifter - IUK
Møteutgifter - UK
Møteutgifter UNGK
Administrasjon
Administrasjon
Utmerkelser - gaver
Andre Inntekter
Medlemslisens
Klubbavgift
Rammetilskudd NIF
Klassifiseringsavgift
Inntekter andre tiltak
Renteinntekter
Momskompensasjon

-10.000

-15.000
-100.000
-100 000

-60.000

-550.000
-90.000
-1930.000
-20.000
-10.000
-120.000
-240.000
-6.845.000

100.000
15.000
20.000
20.000
50.000
100.000
800.000
15.000
5.000
80.000
60.000

90.000
15.000
20.000
5.000
-50.000
100.000
700.000
15.000
5.000
80.000
0

130.000
30.000
50.000
80.000
25.000
20.000
5.000
5.000
5.000

130.000
30.000
50.000
80.000
25.000
20.000
5.000
5.000
5.000

1.850.000
15.000

1.850.000
15.000

65.000

6.825.000

-485.000
-90.000
-1930.000
-20.000
-10.000
-120.000
-240.000
-20.000 Overskudd

Til budsjettene
Kontoen ”Administrasjon 95000 ” er inkludert personalkostnader og
administrasjonskostnader
(Kontorleie, Kontorutstyr, IT, telefon/telefax/porto, andel fellesforvaltning, revisjonshonorar,
regnskapshonorar og admin.gebyrer.)
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2013 - 2014 FORSLAG TIL BUDSJETT

Prosjektnr
17005
17015
32006
32010
32015
32010
32025
32035
32037
32040
34005
34006
34007
34010
51005
51010
52005
52006
52007
52008
52009
52010
52011
52012
52013

Oppgaver
Idrettens rolle i samfunnet
Deltakelse Int. møter /Kongresser
Kontingenter BWF/BEC
Aktivitetstilbud og rammevilkår
NIF - støtte barn/ungdom
NIC
Reisestøtte UBM
U13/U15 lagspill
Støtte Barentssamarbeidet
Premier/medaljer
PlanAssist/Cup2000
Trenerutvikling/talentutvikling
Inntektsbringende tiltak
Samarbeidsavtaler
Landslotteri
Bingo
Utstyr anlegg NIF
Aktivitet
Int. oppgaver dommere
Nasj. Oppgaver dommere
Støtte Olympiatoppen
Støtte romdøgn TIS OL-toppen
U13 aktivitet
U15 samlinger
U15 turneringer
U17 samlinger
U17 turneringer
U19 samlinger
U19 turneringer

52026
52040
53005
54020
54025
54028
54032
54035
54040

Satsingssentre
Toppsatsing Norge
Jentesatsing
Turneringer senior/U23
Toppsatsingsgruppe
Sparring
Medisinsk støtteappa/styrketrening
Spillerstøtte/spillerutvikl.stipend
Mental trening
Kompetanseutvikling
74005 Utdanning IUK
74010 Utdanning Dommere/oppmenn
74015 Utdanning Int.trenere/ledere
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Inntekter

-1 700.000
-100.000

-580.000
-250.000
-200.000
-120.000

Utgifter
55.000
20.000

55.000
20.000

250.000
60.000
70.000
15.000
0
50.000
100.000

-1 700.000
150 000
60.000
70.000
15.000
0
50.000
100.000

50.000
40.000
120.000
30.000
25.000

-150.000
-100.000

150.000
- 250 000

-10.000

2013
2014
Budsjett

-530.000
-210.000
-200.000
0

100.000
40.000
90.000
70.000
75.000
60.000
50.000
70.000

30.000
25.000
-150.000
0
40.000
90.000
70.000
75.000
60.000
50.000
70.000

275.000
1 100.000
50.000
40.000
200.000
20.000
40.000
35.000
100.000

125.000
850.000
50.000
40.000
200.000
20.000
40.000
35.000
100.000

100.000
25.000
20.000

90.000
25.000
20.000
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Note

74020
74025
74029
74030
74031
74033
74035
74050
90010
90011
90015
90020
90045
90080
90085
90090
90091
95000
95005
98005
98010
98015
98020
98025
98030
98035

Utdanningsmateriell/publikasjoner
Bladet Badminton
Informasjon/web//klubbmøter
Utvikling
Ungdomsutvalget
Anleggsutvalget
Reiser Forbundskontoret
Integrering
Adm/Org
Styrets møteutgifter
Deltakelse i andre møter
Arbeidsutvalget
Forbundsting/Ledermøte
Møteutgifter - KK
Møteutgifter - TIK
Møteutgifter - IUK
Møteutgifter - UK
Møteutgifter UNGK
Administrasjon
Administrasjon
Utmerkelser - gaver
Andre Inntekter
Medlemslisens
Klubbavgift
Rammetilskudd NIF
Klassifiseringsavgift
Inntekter andre tiltak
Renteinntekter
Momskompensasjon

-15.000
-100.000
-100 000

-60.000

-550.000
-90.000
-1930.000
-20.000
-10.000
-120.000
-240.000
-6.845.000

20.000
50.000
100.000
800.000
15.000
5.000
80.000
60.000

5.000
-50.000
100.000
700.000
15.000
5.000
80.000
0

130.000
30.000
50.000
80.000
25.000
20.000
5.000
5.000
5.000

130.000
30.000
50.000
80.000
25.000
20.000
5.000
5.000
5.000

1.850.000
15.000

1.850.000
15.000

65.000

-485.000
-90.000
-1.930.000
-20.000
-10.000
-120.000
-240.000
6.855.000
10.000 Underskudd

Til budsjettene
Kontoen ”Administrasjon 95000 ” er inkludert personalkostnader og
administrasjonskostnader
(Kontorleie, Kontorutstyr, IT, telefon/telefax/porto, andel fellesforvaltning, revisjonshonorar,
regnskapshonorar og admin.gebyrer.)
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