Til styret

Protokoll

Styremøte 4. – 5. mai 2016
Sted: Ullevål Stadion
Møtet startet onsdag 4. mai kl. 17.00.
Møtet avsluttet torsdag 5. mai kl. 17.45.
Til stede:

Trond Wåland (fra kl. 20.00. onsdag)
Arild Hammeren
Ottar Stenrud
Tor-Egil Kristensen
Anne Lisbet Flåten (fra kl. 19.30. onsdag)

Generalsekretær Espen Larsen
Forfall:

Randi Ulla Nogva
Rune Fartum

Styresaker
17/16 – Brev fra Kontrollkomiteen
Vedtak: Saken diskutert med Kontrollkomiteen til stede. Det avventes endelig rapport fra revisor.
Saken behandles endelig på neste styremøte. Det vises til oppsummering fra revisor BDO:
Oppsummering/andre kommentarer
•Etter vår oppfatning er det etablert et tilfredsstillende kontrollmiljø mellom administrasjon, regnskap
og styre. Regnskapsføringen sikrer gode kontrollspor som gjør det mulig å foreta analyser på detaljert
nivå.

18/16 – Brev fra 3 medlemmer av TIK (sak overført fra forrige styremøte)
Vedtak: Styret har nøye gjennomgått tilsettingsprosesser i NBF.
19/16 - Ledermøte program (sak overført fra forrige styremøte
Vedtak: Hovedtema på Ledermøte blir Utvikling fredag 10. juni fra 17.00.-20.00.
Konkurranse fra 09.00.-10.30. lørdag og Toppidrett 10.45.-13.00. lørdag.

Deltemaer utvikling: IT, muligheter gjennom NIF, Bedre Klubb (NIF-klubbutviklingsprosjekt),
kretsenes rolle, innledning v/Anne Lisbet
Deltemaer konkurranse: turnerningsformater rankingturneringer, prosess rundt rankingturneringer og
tildelinger
Deltemaer toppidrett: Innledning v/leder Tor-Egil Kristensen, Helene Absudal: Uber-Cup prosjektet,
Geir Storvik: ny langtidsplan og endringer, Øistein Høksnes: hvorfor flytte talentteam til Utvikling.
20/16 – Forbundsting med rapporter og langtidsplaner (se vedtak i samme sak fra forrige styremøte)
Vedtak: Rapporter og planer skal være president og generalsekretær i hende senest 12.mai. .Ved
gjennomgang av komiteenes rapporter på forbundstinget får komiteleder 5-10 minutter til en
presentasjon av de viktigste emner/områder/utfordringer komiteen har arbeidet med i perioden.
21/16 – Foreløpig budsjett 2017 og 2018.
Generalsekretær presenterte forslag til foreløpig budsjett 2017 og 2018.
Vedtak: Foreløpig budsjett 2017 og 2018 vedtas i neste styremøte (25. mai).
22/16 – Forbundsstyrets representant for barneidrett (sak overført fra forrige styremøte)
Vedtak: Arild Hammeren, Berlevåg BK
23/16 – Godkjenne protokoll fra styremøte 29.-30. januar og 9. april 2016
Vedtak: Protokollene enstemmig vedtatt.
24/16 – Regnskap 2015
Vedtak: Regnskapet, med et overskudd lik kr. 121 401.-, enstemmig vedtatt. Overskuddet legges til
egenkapitalen.
25/16 - Forbundstinget – innkomne saker
Se vedtak under hver sak.
Vi foreslår endring I § 14 NBFs ting paragraf 2 slik at den for fremtiden leses:
Tinget innkalles av styret med minst 2 måneders varsel, til de organisasjonsledd som har
representasjonsrett. Plassering av tinget skal rulleres mellom de forskjellige badmintonkretsene.
Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen
forsvarlig måte. Ved innkalling skal det presiseres at delegasjoner skal sammensettes i henhold til
NIFs lov § 2-4. Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest 4 uker før tinget.
Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være sendt ut senest 2 uker
før tinget.

Begrunnelse: Over tid vil flere klubber delta på tinget og større engasjemang er skapt.
Reisebelastningen blir jevnere fordelt.
mvh

Aina Mogstad
BKVest
Nestleder
Vedtak: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.

Hei.
Bergen Badmintonklubb har følgende forslag til Forbundstinget 2016:
Bestemmelser om klasifisering, ranking og rankingturneringer
Vi ønsker følgende tillegg til avsnitt D:
Flere rankingturneringer enn i dag skal arrangeres for kun en klasse.
Begrunnelse: Da kan turneringen avholdes lørdag og søndag, og dette
sparer reiseutgifter og reduserer muligheten for at en må ta fri fra jobb/skole.

Mvh. Ivan Christensen
Nestleder Bergen Badmintonklubb

Vedtak: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.
Forslag til forbundstinget 2016
Lovendringer
• Endring av § 17: I siste paragraf fjernes teksten Forslag til styrekandidater, som alternativ til
valgkomiteens innstilling, skal være innkommet NBFs styre senest 7 dager før
tingforhandlingene, for å kunne fremmes for Tinget. Forslagene skal samme dag sendes ut til
alle klubber og kretser. Unntak kan gjøres ved tilfeller hvor innstilte kandidater trekker seg
etter valgkomiteens innstilling.
o Begrunnelse: Teksten slik den er nå begrenser demokratiet med valg av personer. I
noen tilfeller vil valgkomiteens innstilling være personer som ikke alle kjenner så
godt, og forbundstinget er kanskje den første muligheten til å få et inntrykk av
personen. Da bør det være mulig å innstille alternativer.
•

Vedtak: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.

•

Endring av § 24, punkt 5 til: En spiller må være norsk statsborger for å delta på et norsk
landslag. En spiller kan ikke representere landslag for to land samtidig. fra dagens
formulering Utenlandske statsborgere kan ikke delta på et norsk landslag.

o

Begrunnelse: Stadig flere nordmenn har også samtidig statsborgerskap i andre land.
Slike personer bør ikke utelukkes fra å representere et norsk landslag. Andre forbund
har ikke en så streng formulering som NBF. F.eks har Hånballforbundet følgende
formulering: I offisielle landskamper kan NHF bare representeres av spillere som er
norske statsborgere og som er medlem av klubb tilsluttet IHF.

Vedtak: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.
(to land samtidig – hva menes?)
Endringer i bestemmelser
•

BESTEMMELSER OM
KLASSIFISERING, RANGERING OG RANGERINGSTURNERINGER. Pkt E: Hele
paragrafen om Begrensning for spill i utlandet fjernes.
o Begrunnelse: Vi bør ikke ha tvang på hva en skal være med på. Ingen grunn heller til
å skille mellom landslagsspillere og andre spillere.
Vedtak: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.

•

BESTEMMELSER OM
KLASSIFISERING, RANGERING OG RANGERINGSTURNERINGER. Pkt E: Mini
Grand Prix, 2. Paragraf endres til I disse turneringene inviteres de 10 beste herrene og de 10
beste damene på rankinglisten til å spille «Grand Prix» turneringen. I tillegg kan TIK tildele
inntil 2 stk. «wildcards», som de kan gi til spillere de mener skal være med i turneringen.
Dersom det tildeles kun 1 «wildcard» inviteres de 11 beste spillerne på rankinglisten til å
spille «Grand Prix», og dersom det ikke tildeles noen «wildcards» inviteres de 11 beste
spillerne.
Øvrig tekst I paragrafen endres i forhold til dette. Det overlates til KK med hensyn til hvordan
det da praktisk gjennomføres. To muligheter er 3 puljer med 4 spillere med nye 3-er puljer
etter plassering eller 4 puljer med 3 spillere der det spilles semi- og finaler for vinnere, og
tilsvarende for 2-ere og 3-ere.
o Begrunnelse: Endringen går på å øke antall i Grand Prix klassen fra 8 til 12 spillere.
Når Grand Prix holdes rett før mesterskap, der det typisk seedes 8, kan det ha stor
betydning om man kommer med i Grand Prix gruppen eller ikke. Dette vil ha mindre
konsekvenser når antallet økes. Bredden i klassene dette involverer er også blitt større,
noe som gir en ekstra grunn for en slik økning.

Vedtak: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.
•

Kap. V. KLASSIFISERING og RANGERING, punkt 2 endres til: Klasseinndelingen av
seniorspillere er: Elite, A, B, C og D.
I U13 og U15 er det A-, B- og C-klasser mens I U17 og U19 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-, B- og C-klasser er beregnet på U13-U15U17 og U19.
o Begrunnelse: I de yngre klasser er det store nivåforskjeller, noe som gir dårlig
konkurranseutbytte. En økning til 3 nivåer vil jevne ut dette, og vil også gi de yngre
spillere flere muligheter til å spille seg oppover. Dette vil medføre noe mindre klasser,
men mindre klasser med jevnere kamper er bedre enn større klasser med mange
ujevne kamper.

Vedtak: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.
•

BESTEMMELSER OM SERIESPILL FOR KLUBBLAG I ALDERSBESTEMTE
KLASSER, U13 OG U15 , Ekstra punkt under Landsfinalen
o Til landsfinalen inviteres antall lag fra hver region der det har vært arrangert
lagserie prosentvis etter antall lag som har deltatt i serien, nedjustert til hele antall
lag. Antall lag beregnes ut ifra hvor mange lag som er i gang med seriespill den første
oppsatte helg med seriespill i terminlisten etter nyttår. De resterende lag bestemmes
av UK.
o Begrunnelse: De unge spillerne er svært opptatte av om de klarer å kvalifisere seg til
landsfinalen og vil gjerne vite hvilken plass de må komme på i serien for å klare dette.
Når det rundes nedover, vil det som regel være mulighet for noe skjønnsmessig
vurdering av UK. Eksempel til illustrasjon: For U13 var det 8 lag fra Oslo, 5 i Sør og
!
3 i vest. Det gir en prosentvis andel på 3 (rundet ned fra 8 = 3.7) for Oslo, 2 fra sør
!"
og 2 fra vest. Dermed har UK 2 plasser til fritt å plassere.
Vedtak: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.

•

BESTEMMELSER OM SERIESPILL FOR KLUBBLAG I ALDERSBESTEMTE
KLASSER, U13 OG U15, Endring av setning under Landsfinalen
o Tidligere tekst Klubber som har deltatt i lagserien med flere lag, kan om ønskelig
stille med alle spillerne på ett samlet lag endres til Klubber som har deltatt i
lagserien med flere lag kan også delta i landsfinalen med flere lag, og kan da fordele
spillere på lag uavhengig av hvordan disse har spilt gjennom serien.
o Begrunnelse: Hvis noen klubber jobber godt med rekruttering og klarer å stille flere
lag, bør de premieres med det. Med dagens system (egentlig praksis, da regelverket
ikke er klart her) vil spillere på et lag risikere å ikke kunne være med selv om de er
gode nok fordi klubben er så god at de har andre som er enda bedre. Dette er
vanskelig for unge spillere å forstå.
Vedtak: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.

Vi ønsker å komme med et forslag til tinget og ønsker det plassert side 63 under punkt F Mini Grand
Prix.
mvh Ferenc Macsali Djerv

Det skal arrangeres X turnering eller Mini Grand Prix i double og mix minimum ved en
rankingturnering per sesong i klassene U15, U17 og U19.

Konkuransekomiteen avgjør antall par. Forslagsvis fire eller fem par i double og åtte par i mix. Er det
for lav påmelding slik at vanlig turnering ikke inneholder minimum like mange par sløyfes mini Grand
Prix. X klasse mix og double trenger ikke være samme turnering men gjerne være de turneringer det
ikke er Xklasse i singel.
Begrunnelse: Det bør satses mer på double og mix. Dette hever nivået for de beste og gjør det ennå
mer attraktivt å reise til en rankingturnering. Double og mix er veldig lavt prioritert i Norge. Det er
store forskjeller spillerpar i mellom og gjør at de beste doublepar kan risikere at de får en god kamp
nemlig finalekampen, alternativ to gode kamper, semi og finale. Dette bidrar ikke til utvikling av
double og mix. Det er på ingen måte logisk at mini Grand Prix kun skal gjelde singel.
Djerv som arrangerer U13 og U19X tar gjerne på seg ansvaret for å være førstemann ut med dette.

Vedtak: Forbundsstyret støtter intensjonen i forslaget med turneringsformat med X-klasse i double,
men ordlyd vil måtte utarbeides av styret v/Konkurransekomiteen.

Reglement i Norges volleyballforbund
2.12 Overgang mellom lag i samme klubb
2.12.1 En spiller kan uten restriksjoner gå fra et lag i en lavere divisjon til et lag i en høyere divisjon
innen samme klubb.
2.12.2 Ønsker en spiller å spille for ett av klubbens lag i en lavere divisjon, skal spilleren ha karantene.
For hvert nivå i seriesammenheng nedover spilleren rykker, skal spilleren stå over til sammen to (2)
serie- og/eller NM-kamper for det lag spilleren sist spilte på, samt vente 14 dager etter sist spilte
serie- eller NM-kamp
2.12.3 En klubb kan benytte spillere som ikke er fylt 22 år 31. desember det året sesongen starter på
det nærmest rangerte laget under uten at disse må i karantene fra kamper i høyere klasse.
2.9 Spilleroverganger
2.9.1 Når en spiller har representert en norsk klubb er han/hun berettiget til å spille for en annen klubb
etter at vedkommende har meldt overgang , overgangsgebyr er betalt og gjennomført obligatorisk
karantene på 14 dager etter at alle formaliteter er ordnet.
2.9.2 Overgangsmelding sendes NVBF på fastsatt skjema, og skal vedlegges:
a. kvittering for innbetalt overgangsgebyr
b. bekreftelse fra tidligere klubb om at spilleren har gjort opp sine forpliktelser
c. kvittering fra ny klubb om at spilleren har søkt om medlemskap
2.9.3 Når spilleren har gjort opp sine forpliktelser, kan en klubb ikke unnlate å skrive under papirene,
og skal uten opphold sende overgangspapirene videre.
2.9.4 Fra 16. desember er overgangsvinduet stengt til samtlige serier i NVBF er avsluttet.
2.9.5 Etter at serien har begynt, kan en spiller kun foreta én overgang.
2.9.6 Økonomisk kompensasjon kan ikke benyttes ved overgang fra en klubb til en annen.
2.9.7 Når en klubb ønsker å hente en spiller fra en annen klubb skal prosedyre fastsatt i administrativ
regulering følges.
2.9.8 Dersom en spiller ønsker å prøve seg for en annen klubb i løpet av sesongen, må han/hun gi
skriftlig beskjed om det til leder og trener i nåværende klubb.
Reglement i Norges badmintonforbund.
Bestemmelser om seriespill for klubblag.
Lagoppstilling

15. En spiller kan kun spille på ett lag for samme klubb i samme divisjon i samme sesong. Klubber
som har flere lag i seriespillet kan på hvert lag sette inn en spiller fra et annet lag fra en
serieomgang til en annen. I tvilstilfeller definerer KK hva som menes med en serieomgang.
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.
Kp IV Regler for seriespill for klubblag.
6. I divisjonssystemet skal klubbene kun benytte spillere som på spilledagen:
1. Er lovlig medlem av klubben og spilleberettinget.
2. Ikke i samme sesong har representert en annen norsk klubb i seriespill. Dispensasjon kan søkes
NBF ved flytting jf. Lov for Norges Badminton Forbund §24 Spilleberettigelse pkt.2. Søknad
sendes NBF v/forbundskontoret.
Med inspirasjon fra volleyball reglementet foreslår vi følgene endringer.
Nytt pkt. 15. i Lagoppstilling i forlengelsen av det eksisterende.
En klubb kan benytte spillere som ikke er fylt 19 år 31. desember det året sesongen starter på det
nærmest rangerte laget under uten at disse må i karantene fra kamper i høyere klasse.
Begrunnelse for forslaget.
Vi ønsker å gjøre det enklere for klubbene å delta med flere lag i lagspill.
Vi ønsker at flere unge får prøve seg høyere oppe i seriesystemet, uten at det går ut over laget de
spiller på i et lavere nivå.
Vedtak: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.
Intensjonen med forslaget må avklares med forslagsstiller.
Kap. IV Regler for seriespill for klubblag.
6. I divisjonssystemet skal klubbene kun benytte spillere som på spilledagen:
1. Er lovlig medlem av klubben og spilleberettinget.
2. Ikke i samme sesong har representert en annen norsk klubb i seriespill. Dispensasjon kan
søkes NBF ved flytting jf. Lov for Norges Badminton Forbund §24 Spilleberettigelse pkt.2.
Søknad sendes NBF v/forbundskontoret.
Forslag: Underpunkt 2 i punkt 6 strykes.
Begrunnelse.
Om en spiller bytter klubb i løpet av sesongen, så kan denne spilleren delta i vanlige turneringer og
NM for den nye klubben når karantenetiden er over. Men ikke i seriespill om spilleren har deltatt i
seriespill for sin gamle klubb tidligere i sesongen. Vi finner dette urimelig, og ønsker at dette punktet
slettes slik at en også kan delta i lagspill om en skifter klubb i løpet av sesongen.
PS: Om KK ønsker at det skal settes en frist på når det er lov å skifte klubb, så er det helt i orden. For
eksempel kan denne være etter at 2/3 av seriekampene er spilt.
Karmøy badmintonklubb
Vedtak: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.
Forslag: Tinget gir Styret i Norges Badminton Forbund fullmakt til å se på muligheten for å
etablere en deltidsstilling (30-50%) på Vestlandet – fortrinnsvis lokalisert i Bergensområdet.
Stillingen kan gjerne kombineres med en klubb- eller kretsstilling.

Begrunnelse: For å styrke arbeidet med utbredelse, samt støtte opp om krets- og klubbarbeid på
Vestlandet, bør det opprettes en deltidsstilling i regi av Norges Badminton Forbund. Stillingen kan
gjerne kombineres med en klubb- eller kretsstilling, eksempelvis som trener for en eller flere av
klubbene i Bergensområdet. På sikt kan dette bli en 100% stilling, som igjen vil styrke badminton sin
posisjon i vest. Målet med en slik stilling er først og fremst for å styrke rekruttering, klubbutvikling,
trener og lederutvikling. I tillegg bør etablering av nye klubber på Vestlandet være en viktig oppgave
for denne stillingen.
Vedtak: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.

Forslag 1: Ved ranking turneringer skal det benyttes lokale oppmenn dersom de er tilgjengelige.

Begrunnelse: Dette sparer arrangørklubb for hotell og reiseutgifter. Det reduserer samtidig
belastningen på en hardt arbeidende oppmannsstand. Pengene som vanligvis ville vært brukt på hotell
og reiseutgifter kan heller brukes på utvikling i klubben.

Sted for sak: Vurderte først under punkt G på side 63, men der er overskriften Anbefalinger.
Foreslår derfor å lage et nytt punkt K og legge den under det. Evt NBF finner et passende sted for
forslaget. Forslaget kan også omformuleres, så lenge intensjonen bak det ikke endres.
Vedtak: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget, men er enig i intensjonene.

Forslag 2: Ranking turneringer skal ikke starte tidligere enn 16:00 fredag og siste kamp skal
være oppsatt senest 21:30. Lørdag startes tidligst 08:00 og siste kamp kan være oppsatt 20:30.
U13 spillere bør avslutte 20:00 senest fredag og lørdag. Turneringsleder bestemmer
turneringsform (pulje-cup og eventuelt B sluttspill)
Begrunnelse: Det trengs en avklaring rundt ranking turneringer slik at det ikke blir disputt
turneringsleder og oppmenn imellom om turneringsform og starttidspunkter.
Sted for sak: Vurderte først under punkt G på side 63, men der er overskriften Anbefalinger.
Foreslår derfor å lage et nytt punkt K og legge den under det. Evt NBF finner et passende sted for
forslaget. Forslaget kan også omformuleres, så lenge intensjonen bak det ikke endres.

Vedtak: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget, men viser til anbefalinger fra KK.
Forslag Vestre Aker

W.O i lagspill
Dersom et lag gir w.o. i enkeltkamper kan laget også gis tap i lagkampen. Dersom et
helt lag gir w.o. kan laget utelukkes fra serien. Avgjørelse om dette treffes av
Forbundsstyret
BESTEMMELSER OM SERIESPILL FOR KLUBBLAG, Lagkampene, punkt 11.
Punktet fjernes.
Et regelverk burde ikke være ambiguøst, vi må ha klare regler å forholde oss til. Enten er noe lov, eller
så er det ikke lov – det kan ikke være lov noen ganger avhengig av hvem det gjelder og om noen
klager.
I samme punkt står det at det må spilles minst 5 enkeltkamper i en lagkamp for å regne den som spilt.
Dermed burde det være mulig å melde W.O i enkeltkamper så lenge det fremdeles kan spilles 5
kamper.
I tillegg står det at et lag som gir W.O 2 ganger iløpet av serien skal utelukkes, så da holder det med en
klar grense på 2 runder før et lag utelukkes fra serien.
Vedtak: Forbundsstyret anbefaler forslaget.
Lagkamptabeller
Hvis to eller flere lag har oppnådd det samme antall lagpoeng, avgjøres deres
innbyrdes rekkefølge av forskjellen mellom antall vunnet og tapte enkeltkamper.
BESTEMMELSER OM SERIESPILL FOR KLUBBLAG, Lagkampene, punkt 12.
Ny tekst:
Hvis to eller flere lag har oppnådd det samme antall lagpoeng, avgjøres deres
innbyrdes rekkefølge først av forskjellen mellom antall vunnet og tapte lagkamper, og
deretter av forskjellen mellom antall vunnet og tapte enkeltkamper.
Hvordan et lag har gjort det som lag bør telle før enkeltkamper i en lagserie. Dette er også i tråd med
hvordan det gjøres i f.eks Danmark.
Vedtak: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.
Fakturering av overforbruk av baller
Der overforbruk av baller faktureres klubbene i etterkant skal overforbruk regnes ut
etter en av følgende metoder:
1. Overforbruket fordeles på klubbene etter antall kamper hver enkelt klubb sine
spillere deltar i.
2. Overforbruket telles i hver enkelt kamp og faktureres hver enkelt spillers klubb ut
fra talt overforbruk.
Turneringsreglement, Kap I: Generelle regler, nytt punkt 18.

Flere rankingturneringer og NM de siste årene har delt overforbruket på antall spillere påmeldt til
turneringen, noe som ikke kan sies å være rettferdig. Det sier seg selv at en spiller som er påmeldt i en
kategori og spiller en kamp (eksempel fra vår klubb både til NM og Oslo Cup), ikke har brukt på langt
nær like mange baller som en spiller som er påmeldt i tre kategorier og spiller opptil 15 kamper. I
tillegg mister klubben all mulighet til å begrense egne spilleres ballforbruk.
KK har meldt at dette er godkjent av de, og at deltagende klubber har akseptert dette, men det stemmer
helt klart ikke for vår klubb i alle fall. Vi har flere ganger tidligere prøvd å spørre arrangørene hvordan
ballforbruk faktureres, men ikke fått noe klart svar. Derfor ønsker vi å fremme dette som en tingsak,
ettersom det har vært veldig uklart hvordan praksis er for klubber og spillere.
Å fakturere faktisk overforbruk er ikke så vanskelig som det påstås. Både NR-turneringer og NM
benytter dommere og egne tellere som kan kontrollere og skrive ned antall baller som brukes i en
kamp, og noteres dette fortløpende så er det fullt mulig å holde kontroll. Vi gjorde dette akkurat under
en lokalturnering med spillere som tellere, og det gikk helt fint. Om dette er vanskelig så kan man fint
regne seg til antall kamper på hver spiller i etterkant, selv om dette selvsagt tar noe lengre tid. Dette
kunne også vært lagt inn som en automatisk utregning i Cup2000.
Vedtak: Forbundsstyret anbefaler intensjonene i forslaget og viser til forbundsstyrets styrevedtak
vedrørende samme sak.
Begrensninger i rankingpoeng
I vanlige turneringer gis det rankingpoeng i den klassen som har minimum 2 spillere
med samme eller høyere klassifisering, dog aldri høyere enn klassen det er konkurrert
i. I doublekategorier beregnes dette ut fra den høyest klassifisert spiller i de enkelte
par.
BESTEMMELSER OM KLASSIFISERING, RANGERING OG RANGERINGSTURNERINGER, A
Beregning av poeng for individuelle turneringer og lagspill
Endres til
For at det i vanlige turneringer skal gis rankingpoeng i Eliteklassen må det minimum
deltage 2 spillere som er klassifisert som Elitespillere. I doublekategorier beregnes
dette utifra den høyest klassifiserte spiller i hvert par.
Dette ble innført før forrige sesong, og vi har sett at selv på store, lokale turneringer med god
påmelding og store klasser så blir det veldig ofte gitt rankingpoeng for klassen lavere enn det som
spilles. Vi ser poenget med å ha denne regelen i Eliteklassen, men ikke lavere. Det er kun NRturneringer, NM og Eliteserien som gir mye poeng, og det er veldig mange spillere som ikke spiller i
disse som fremdeles holder veldig høyt nivå. Veldig mange spillere spiller kun lagspill eller lokale
turneringer, og får sjeldent nok poeng til at de registreres i klassen de bør spille.
For å ta et eksempel: I VA Open forrige sesong i HSE kom den ene E-klassifiserte spilleren på 2.
plass, og klassen fikk B poeng. HSB hadde 12 deltagere, ble registrert som C klasse og vinneren der
fikk like mange poeng som 2. plassen i HSE. HSC hadde 15 deltagere, men ble registrert som D
klasse. Kun D klassen ble registrer som den faktiske klassen som ble spilt.
I årets utgave ble det spilt HSE som ble registrert som A klasse. HSB ble faktisk registrert som B
klasse, og vinneren der fikk like mange poeng som vinneren av HSE klassen. Vi kan vel påstå at det er

litt nivåforskjell mellom disse to klassene (E klassen ble vunnet av Steinar Klausen, med Thomas
Berge på 2. plass). Før vi trakk turneringen stod vi i et dilemma hvor vi lurte på om vi skulle slå
sammen A og B klassen (før Steinar ble påmeldt) ettersom A klassen ville blitt registrert som B klasse,
likt som B klassen, og vinneren av B klassen ville fått høyere poengsum enn vinneren av A klassen.
Men vi fant ut at det ville blitt helt feil for deltagerne, ettersom den faktiske nivåforskjellen er for stor
til at disse burde spille i samme klasse.
Vedtak: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.
karantene
2. Spilleren har rett til å representere den nye klubben første gang 30 dager etter at
innberetningen av spillerovergangen er mottatt av forbundskontoret. Forbundsstyret
kan gi dispensasjon fra karantenetiden etter skriftlig søknad i følgende tilfeller:
a) Når spilleren flytter så langt fra sitt tidligere bosted i Norge, at spilleren ikke med
rimelighet kan ventes å representere sin gamle klubb. Innberetningen av klubb-byttet
må gjøres i tilknytning til flyttingen (spilleren kan ikke ha representert sin gamle
klubb etter at spilleren har flyttet.
b) Når spilleren ikke har representert noen klubb i inneværende og foregående
sesong. (En sesong regnes fra 01.07 til 30.06.)
c) Når spilleren tilhører klubb som opphører å være medlem av NBF. I karantenetiden
kan spilleren ikke delta i andre konkurranser enn som NBF ́s representant i
internasjonale arrangementer.
Lov for Norges Badminton Forbund (NBF), § 24 Spilleberettigelse, Punkt 2.
Punktet fjernes, øvrige punkt renummereres.
Konseptet med at en spiller som bytter klubb skal ha karantene er utdatert og har ikke lenger noen
hensikt. Poenget med karantenen har vel være å beskytte klubben spilleren forlater, men dette dekkes i
dag gjennom andre regler. Spilleren kan ikke forlate en klubb før klubben har bekreftet at spilleren
ikke har noen heftelser i den gamle klubben. Har spilleren spilt lagserie for klubben inneværende
sesong så har vi regler som tilsier at spilleren ikke får delta for den nye klubben i samme sesong (med
mindre særlige grunner tilsier det) – at en spiller kommer i direkte konkurranse med den tidligere
klubben vil dermed ikke skje. Dermed kan vi ikke se at det kan være et reelt behov å utestenge en
spiller fra konkurranse dersom de ønsker å bytte klubb.
Det finnes heller ingen karantenebestemmelser i Sverige eller Danmark ved bytte av klubb (Danmark
opererer med opptil 3 dagers karantene for øverste divisjon for å ha meldt overgang for sent).
Vedtak: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.

Vedtak: De påfølgende innkomnes sakene fra Oslofjorden Badmintonkrets, (OFBK saker 1-9) ble
ikke behandlet. Presidenten forelegger en innstilling til vedtak for styret for hver sak i god tid før neste
styremøte, og sakene ferdigbehandles i styremøte 25. mai.
Subject: OFBK Sak 01-2016: Saksområde UK: Forslag vedtak forbundstinget - Kortsiktig
prosjektsatsing til neste forbundsting med nytt UK-utvalg (arbeidsnavn minoritetsutvalget) og

dedikerte forbundsressurser på minoritets- og integreringsutvikling av badmintonsporten hos personer
med innvandrerbakgrunn

Saksområde tinget: Utviklingskomiteen (UK) – (Minoritetsutvalg)

Sakssammendrag:
OFBK tror at det største kortsiktige medlemsvekstpotensialet for badminton i Norge er våre asiatiske
innvandrere med badmintonhjerte.

OFBK ber om vedtak at NBFs forbundsting nedsetter en hurtigarbeidende prosjektgruppe/UKminoritetsutvalg inkludert minst en representant fra styret og alle NBFs utviklingskonsulenter som
lager en konkret utviklingsstrategi/handlingsplan for minoritets- og integreringsutvikling, særlig i
byområder hvor det er størst tetthet av asiatiske innvandrere. Prosjektkomiteens/utvalgets arbeide bør
også munne ut i aktivitetstiltak per minoritetskategori som inkluderer markedsføring mot
minoritetsforeninger (feks tamilsk-norsk forening) og en liste av mulige støttetiltak til
minoritetsidrettsklubber i en prioritert rekkefølge av by- og distriktsområder.

OFBK ber om vedtak at Minoritets- og integreringsutviklingsprosjektet munner ut i en serie mål og
rollebeskrivelsessetninger samt prosessdokumenter og støttedokumentasjon for NBFs
utviklingskonsulenter og organisasjonskonsulenter/ledere, samt at NBFs utviklingskonsulenter og
organisasjonskonsulenter/ledere i en pilotperiode frem til neste forbundsting gir ekstra oppmerksomhet
til nystartede minoritetsbadmintonklubber, og benytter anledningen til å dokumentere lærdommen og
prosessene fra pilotarbeidet. Det betyr spesielt at koordinasjonen mellom NBFs klubbutviklingstiltak
og samarbeide med idrettskretsenes klubbutviklingstiltak, feks Brønnøysund/Sportadmin arbeide og
økonomisystemer, bør dokumenteres. Hvis andre badmintonkretser har nystartede innvandrerinspirerte badmintonklubber bør tinget også oppmuntre NBFs utviklingskonsulenter til å prioritere
også disse klubbene som en pilotaktivitet frem til neste forbundsting. Alle eksterne dokumenter bør
utvikles på både norsk og engelsk.
***
Saksdetaljer og argumentasjon
OFBK tror at det største kortsiktige medlemsvekstpotensialet for badminton i Norge er våre
innvandrere,
særlig innvandrere med asiatisk bakgrunn som historisk har spilt mye badminton, ofte hele familien
sammen over flere generasjoner.
Norges badmintonforbund bør prosjekt- og markedsføringsmessig få frem at deltakelse i norsk idrett
er beste og raskeste veien mot full integrering, særlig da i badmintonidretten, hvor man spiller sammen
gutter og jenter i alle aldre.

OFBK ber om vedtak at NBFs forbundsting nedsetter en hurtigarbeidende prosjektgruppe/UKminoritetsutvalg inkludert minst en representant fra styret og alle NBFs utviklingskonsulenter som
lager en konkret utviklingsstrategi/handlingsplan for minoritets- og integreringsutvikling, særlig i
byområder hvor det er størst tetthet av asiatiske innvandrere. Prosjektkomiteens/utvalgets arbeide bør
også munne ut i aktivitetstiltak per minoritetskategori som inkluderer markedsføring mot
minoritetsforeninger (feks tamilsk-norsk forening) og en liste av mulige støttetiltak til
minoritetsidrettsklubber i en prioritert rekkefølge av by- og distriktsområder.

Prosjektkomiteen/utvalget bør også se på Storbyarbeidet (og etterfølgende støtteordninger), dvs
idrettskretsenes oppfølging av Stortingsmelding nr. 41 (1991-92) om idretten, folkebevegelse og
folkeforlystelse. Idrettskretsene ønsker å utnytte idrettens muligheter som miljøskaper til å snu negativ
livsutvikling og som brobygger mellom ulike kulturer. De ønsker å få en større del av befolkningen til
å delta i lokal idrettsaktivitet. For å få dette til tar Storbyarbeidet sikte på å etablere idrettslige
lavterskeltilbud. Målgruppen er barn og ungdom i alderen 6-19 år. Her er det mange integrerings og
minoritetsstøtteordninger idrettskrets for idrettskrets som kan og bør aktiveres for badminton-Norge.
OFBK kan ikke se raskere vekstmuligheter for badmintonsporten i Norge.
Som et pilotprosjekt kan minoritets- og integreringsutviklingstiltakene rette seg mot tamilske (Sri
Lanka og India) idrettsforeninger som allerede har eller er i ferd med å etablere en serie lokale
idrettsklubber. Oslofjorden, Buskerud/Drammen, Stavanger, Trondhjem, Bergen og omegn skiller seg
ut kortsiktig i pilotprosjektet for tamilske idrettsmiljøet. Vi må komme inn før fotballen tar dem, noe
som tydeligvis er i ferd med å skje. Det haster altså ;-)
En analyse av LAM-tildelingslistene per idrettskrets/kommune i by- og distriktslisten under vil vise
hvor det allerede er etablert minoritetsidrettsklubber. Feks har de tamilske idrettsforeningene nesten
alltid ordet tamil i seg.
Oslofjorden badmintonkrets er i ferd med å starte to nye tamilsk-inspirerte badmintonklubber, og har
tilbudt dem 5 timer trening sesongen 2016-17.
OFBK ber om vedtak at Minoritets- og integreringsutviklingsprosjektet munner ut i en serie mål og
rollebeskrivelsessetninger samt prosessdokumenter og støttedokumentasjon for NBFs
utviklingskonsulenter og organisasjonskonsulenter/ledere, samt at NBFs utviklingskonsulenter og
organisasjonskonsulenter/ledere i en pilotperiode frem til neste forbundsting gir ekstra oppmerksomhet
til nystartede minoritetsbadmintonklubber, og benytter anledningen til å dokumentere lærdommen og
prosessene fra pilotarbeidet. Det betyr spesielt at koordinasjonen mellom NBFs klubbutviklingstiltak
og samarbeide med idrettskretsenes klubbutviklingstiltak, feks Brønnøysund/Sportadmin arbeide og
økonomisystemer, bør dokumenteres. Hvis andre badmintonkretser har nystartede innvandrerinspirerte badmintonklubber bør tinget også oppmuntre NBFs utviklingskonsulenter til å prioritere
også disse klubbene som en pilotaktivitet frem til neste forbundsting. Alle eksterne dokumenter bør
utvikles på både norsk og engelsk.
Ved inngangen til 2016 var 698 600 innvandrere og 149 700 norskfødte med innvandrerforeldre
registrert bosatt i Norge (http://ssb.no/innvbef).
Enkelte land har historisk en stor prosentandel av badmintonspillere og bør kunne informeres om,
oppmuntres til og aktivt støttes til deltakelse i det norske badmintonmiljøet.

Befolkningen etter innvandringskategori og landbakgrunn.

2016

2016

2016

2016

2016

Norskfødte med en
Født i Norge med
Utenlandsfødte med utenlandsfødt
to norskfødte
Norskfødte med
en norskfødt
1
foreldre
Innvandrere innvandrerforeldre forelder
forelder
Danmark

30733

19827

1935

3909

30352

Storbritannia 15498

14475

972

3765

19873

Bangladesh

182

911

306

11

148

Myanmar

12

3144

699

1

56

Sri Lanka

288

9092

6111

61

960

Filippinene

1147

19776

2169

919

8697

Taiwan

116

256

34

19

127

Hongkong

328

819

232

60

324

India

1481

10954

3741

175

1704

Indonesia

431

1271

254

83

619

Japan

704

935

72

171

741

Jordan

35

448

217

6

97

Kambodsja

19

408

156

15

85

Kina

1250

8350

1847

494

1649

Malaysia

114

741

92

73

334

Pakistan

1190

19571

16455

130

5396

Singapore

142

390

41

155

309

Thailand

451

17518

806

982

7359

Vietnam

611

13608

8755

90

1914

Kilde: Statistisk sentralbyrå:
http://ssb.no/befolkning/statistikker/innvbef/aar/2016-03-03?fane=tabell&sort=nummer&tabell=258401

Geografisk bor innvandrere fra Asia (i stor grad landene over) i klynger av geografiske områder i
Norge. Denne by- og distriktslisten kan være en mulig start for NBFs prioritering av
minoritetsaktiviteter.

Innvanderes
landbakgrunn , Asia
med Tyrkia
Geografi

2015 %

Geografi

2015 %

Geografi

2015 %

Geografi

2015 %

Bydel Stovner

33,9

Hinna

7,4

Asker

5,4

Rygge

4,6

Bydel Søndre
Nordstrand

29,7

Årstad

6,9

Fredrikstad

5,3

Bydel Ullern 4,5

Bydel Alna

28,9

Hillevåg

6,9

Sarpsborg

5,3

Fyllingsdalen 4,5

5,2

Bydel
Nordstrand

4,5

4,5
4,4

Bydel Grorud

24,6

Laksevåg

6,8

Tasta

Bydel Bjerke

21,2

Stavanger

6,4

Ski

5,2

Bydel
Nordre Aker

Bydel Gamle Oslo

14,1

Sandnes

6,4

Nesna

5,2

Engerdal

5,1

Bydel Vestre
Aker
4,4

Skedsmo

13,1

Akershus

6,3

Evje og
Hornnes

Lørenskog

13

Bærum

6,3

Valle

5,1

Gjøvik

4,4

Oslo

12,9

Bydel Sagene

6,3

Sørum

5

Rogaland

4,3

Oslo

12,9

Lier

6,2

hele landet

4,9

Sola

4,3

Drammen

12,5

Bydel St.
Hanshaugen

6,1

Utsira

4,9

Bergenhus

4,3

Bydel Grünerløkka

10,4

Buskerud

6

Nannestad

4,8

Hareid

4,3

Rælingen

9,9

Bydel Frogner

6

Østfold

4,8

Kongsvinger 4,2

Bydel Østensjø

9,8

Vadsø

5,9

Oppegård

4,8

Tønsberg

4,2

Heimdal

8,9

Madla

5,8

Sandefjord

4,8

Vest-Agder

4,1

Storhaug

8,4

Kristiansand

5,7

Kongsberg

4,7

Eigersund

4,1

Nedre Eiker

8,2

Nittedal

5,7

Skien

4,7

Porsgrunn

3,9

Askim

8,1

Hundvåg

5,6

Lerkendal

4,7

Åseral

3,9

Ullensaker

7,9

Eiganes og
Våland

5,6

Trondheim

4,6

Lødingen

3,9

Moss

7,6

Ås

5,5

Bergen

4,6

Ulstein

3,9

Subject: OFBK Sak 02-2016: Saksområde Styret/administrasjon: Forslag vedtak forbundstinget –
Utvikling av organisasjonsplan og aktivitetsplan for NBF forbundskontoret, som starter med
kartlegging av dagens og fremtidens aktivitetsområder, kompetansebehov og rollebeskrivelser i NBF,
idrettskretsene, badmintonkretsene (og badmintonklubbene) samt medfølgende kartlegging av dagens
og fremtidens IKT-plattformstandarder, databaseansvar og websideansvar på databasenivå
Saksområde tinget: Styret/administrasjon/(organisasjonsplan/aktivitetsplan)
Sakssammendrag:
OFBK opplever at dagens kompetanseprofil innen NBF forbundskontoret er sterkt varierende innen
prosjektstyring, IKT-applikasjoner, systemintegrering, endringsprosser og økonomistyring. Resultatet
er at mange IKT-, prosessdokumentasjons- og systemendringsønsker som har blitt tatt opp de siste 3
årene ikke har blitt gjennomført, og ofte heller ikke forstått på konseptnivå. Kort sagt er det ingen med
tilstrekkelig kravstillerkompetanse (eller tid/energi) som kan/vil/bør gjøre denne jobben på
forbundsnivå.
NB NB NB Dette er naturlig ut fra den kompetanseprofil NBF har satset på og dagens ansatte. Dette
er ikke en kritikk av de valg NBF har tatt så langt eller av dagens ansatte, men dagens og
morgendagens automatiserte og samordnede prosesser forutsetter en annen NBF-kompetanseprofil enn
dagens. Denne nye kompetansen bør opparbeides ved en kombinasjon av nyansettelser, ansettelser ved
naturlig avgang, skolegang og intern opplæring.
Hastverket kommer fra at dagens (organisasjons)konsulent Jørn Hafsten gradvis vil bli erstattet og det
er kritisk å dokumentere og ta vare på den unike kompetansen han har. Det er alt for lett å utsette slike
kompetanseoverføringsoppgaver til det plutselig er for sent. Han har gjort et stort arbeide over mange
år som bør dokumenteres og verdsettes offentlig i hele badminton-Norge.
Videre finnes det ikke tilstrekkelig detaljert dokumentasjon av dagens aktivitetsområder,
kompetansebehov, ansvarsfordelinger og rollebeskrivelser i firkanten NBF, idrettskretsene,
badmintonkretsene og badmintonklubbene. Samtidig er dagens vedlikeholdsnivå og
prosessdokumentasjonsnivå hos NBF sterkt varierende innen IKT-standarder, databaseansvar og
websideansvar på databasenivå. Dette skaper unødvendig usikkerhet og mangedobbelt ekstraabeide,
og gjør det vanskeligere å rekruttere frivillige ressurser til styreverv over klubbnivå, og kanskje også
på klubbnivå.
OFBK ber om tingvedtak at langtidsplanen snarest mulig utvides med egne seksjoner for
organisasjonsplan, rollebeskrivelser, aktivitetsplan, IKT-plattformer, databaser, og webdatabaser.
Dette vil gradvis medføre rapporteringsplikt til forbundsting/årbok.
OFBK ber om at det vedtas at NBFs styre innen utgangen av 2016 skal ha kartlagt fremtidens
utvidede kompetansebehov og rollebeskrivelser hos forbundsadministrasjonen i NBF, helst også
koblet til de funksjoner og roller som ønskes fordelt til og driftet på krets- og klubbnivå.

OFBK ber derfor om at det vedtas at NBFs styre innen utgangen av 2016 (eller kanskje litt senere)
skal ha kartlagt fremtidens utvidede aktivitetsområder, kompetansebehov, ansvarsfordelinger og
rollebeskrivelser hos badmintonkretsene og badmintonklubbene i firkanten NBF, idrettskretsene,
badmintonkretsene og badmintonklubbene

OFBK ber videre om et tingvedtak om at nye faste ansettelser innen kompetanseområdene
organisasjonskonsulent/ økonomi- og administrasjonleder ikke tas innen et slikt
kompetansekartleggingsprosjekt er fullført.
OFBK ber også om et vedtak at NBFs administrasjon innen sommeren 2017 har kartlagt
fremtidens utvidede IKT-standarder, databaseansvar og websideansvar på databasenivå hos
forbundsadministrasjonen i NBF, helst også koblet til de funksjoner og roller som ønskes fordelt til og
driftet på krets- og klubbnivå, og i samsvar med kartleggingsprosjektetne av fremtidens aktiviteter,
kompetanser og rollebeskrivelser. Denne kartleggingen koblet til en årshjul-logikk og et årshjul med
RACI-lignende rolleansvar bør så presenteres til neste års ledermøte (eller påfølgende tingmøte).
RACI står for Responsible-Accountable-Consulted-Informed.
OFBK savner spesielt en forbundsrolle som økonomi- og administrasjonleder med et særlig fokus på
prosjektstyring, prosessdokumentasjon, endringsprosesser, systemintegrering og databaseledelse, med
andre ord en systemtenker og systemintegrator som jobber i tandem med generalsekretæren som har et
mer badmintonfaglig ansvar, alle networking aktiviteter, markedsføring, klubbutvikling,
turneringsansvar med mere. Hvilke løsninger som spesifikt velges vil være en konsekvens av styrets
kompetansekartleggings- og rollebeskrivelsesprosjekt på forbund-idrettskrets-krets-klubb-nivå.
***
Denne saken er en oppfølgning av at OFBK på ledermøtet i fjor hadde et bekymringsmøte med
president Trond Waaler og viste at NBF ikke var kommet tilstrekkelig langt i organisasjonsutvikling/
modenhet/ kompetanseoppbygging

Prosjektet vil også minske dobbeltarbeidet og dobbeltkostnadene som skjer i firkanten forbundidrettskrets-krets-klubb, og være en del av fremtidens systemintegrasjonsprosjekter.

Målet er at arbeidsoppgaver gjøres mest mulig EN gang felles av firkanten forbund-idrettskrets-kretsklubb, i steden for at mange gjør hver sin del/variant av oppgaven.

***
Saksdetaljer og argumentasjon
Se vedlagte emailer for opprinnelig saker 3-4-5

Subject: OFBK Sak 03-2016: Saksområde Styret/administrasjon: Forslag vedtak forbundstinget –
Umiddelbar kvalitetssikring klubbdatabaser innen NBF, badminton.no, NIF sportsadmin,
badmintonportalen og samordnet rapportering og utvikling av regelmessige kvalitetssikringsrutiner og
dokumentasjon. Ideelt kobles dette kvalitetssikringsprosjektet til utvikling av krets- og
klubbmailadresser under badminton.no
Saksområde tinget: Styret/administrasjon
Sakssammendrag:
OFBK opplever at dagens kvalitet på klubbinformasjon i klubbdatabasene innen NBF,
(badminton.no), NIF sportsadmin, badmintonportalen og samordnet rapportering (tidligere
idrettsregistreringen) er uakseptabel, samt at dagens vedlikeholds-, påminnelses-, og
kvalitetssikringsrutiner både ikke fungerer tilfredsstillende og aktivt skaper merarbeide for forbund,
idrettskretser, kretser, klubber og annet støtteapparat.
OFBK ber om vedtak at NBFs adminstrasjon sentralt tar på seg dette kvalitetssikringsansvaret med
umiddelbart start mandagen etter forbundstinget 2016, samt at kvalitetssikringsprosessen utvikles
basert på innspill fra Oslofjorden badmintonkrets. Siste versjon av innspillet vil oversendes NBF rett
før start av forbundstinget. OFBK vil stille prosessutviklingsprosesser til rådighet for NBFs
administrasjon dersom ønskelig i løpet av sommermånedene.
OFBK ber videre om tingvedtak at dersom noen melder fra til NBF-kontakten om manglende
klubbinformasjon, manglende oppdateringer eller manglende kvalitetssikring bør NBF-kontakten sikre
at oppdateringen skjer, enten NBF-kontakten selv velger å benytte sin overstyringsrett i systemene
eller kommuniserer med den enkelte klubb. NBF-kontakten må under ingen omstendigheter sende
arbeidet tilbake til krets, enkeltklubb eller enkeltspiller.
OFBK hadde for noen år siden kontakt med NIFs IT-avdeling (Kjetil Bakke), og ble tilbudt at
Badminton Norge kunne være piloter for en løsning som muligens kunne rulles ut i hele idrettsNorge.
Kjernebehovet var at Oslofjorden badmintonkrets ønsket en serie emailadresser under badminton.no
for kretsene og rollene i kretsene; i formen krets.oslofjorden@badminton.no og
krets.vbt@badminton.no og leder.krets.oslofjorden@badminton.no
Flere av våre klubber skulle gjerne også ha en serie emailadresser under badminton.no for klubbene
og rollene i kretsene;
Feks leder.haugerud@badminton.no og kasserer.haugerud@badminton.no
Dette vil forenkle overgangsarbeidet mellom roterende frivillige i forbundskomite, kretsstyrer, og
klubbstyrer da man ikke trenger å oppdatere emailene i utallige kundedatabaser, deriblant våre egne
databaser i badmintonportalen, Sportsadmin, Samordnet rapportering (tidligere idrettsregistreringen)
og Brønnøysund.
OFBK ber om at det vedtas at NBFs administrasjon gir status fremdrift på dette NIF IT prosjektet
til hvert styremøte intill behovet er løst.
Til slutt ber OFBK om bekreftelse fra NBF at det utforskes muligheter for mailutsendelse og
mailinglisteproduksjon i applikasjonen badmintonportalen, klubbadmin, sportsadmin eller andre
potensielle databaser . Her er det et potensiale for mailinglister til alle spillere over 33 år, alle jenter
som har spilt turnering i 2015 osv. Dette vil ta tid å spesifisere og utvikle, men bør legges inn i

endringsønskelisten for applikasjonen badmintonportalen og andre IKT-plattformer, og følges opp av
neste forbundsting.
***
Saksdetaljer og argumentasjon opprinnelig sak 02 og sak 07

OFBK Sak opprinnelig 02-2016: Forslag vedtak forbundstinget - Klargjøring NBFs rolle og
ansvar kvalitetssikring klubbdatabaser innen NBF, badminton.no, NIF sportsadmin,
badmintonportalen og samordnet rapportering
OFBK opplever at dagens kvalitet på klubbinformasjon i klubbdatabasene innen NBF,
(badminton.no), NIF sportsadmin, badmintonportalen og samordnet rapportering (tidligere
idrettsregistreringen) er uakseptabel, samt at dagens vedlikeholds-, påminnelses-, og
kvalitetssikringsrutiner både ikke fungerer tilfredsstillende og aktivt skaper merarbeide for forbund,
idrettskretser, kretser, klubber og annet støtteapparat.
Dagens teknologiapplikasjoner, automatiseringsmuligheter, arbeidsprosesser og kontinuerlige
rasjonaliseringsarbeide forutsetter kontinuerlig oppdatert høy kvalitet på slike kjernedatabaser.
Ansvaret for innleggingen av klubbinformasjon ligger naturligvis på den enkelte badmintonklubb, men
klubber har sjelden motivasjon eller insentiver til tilstrekkelig vedlikehold og kvalitetssikring. Dette er
i sterk motsats til lag-, turnerings- og spillerdatabasene hvor det er sterke innebygde insentiver til
kontinuerlig vedlikehold og kvalitetssikring.
Regelmessige påminnelser, emailbaserte kvalitetssikringer, telefoniske kvalitetssikringer og
ekstraordinære datainnlegginger må derfor ligge på et sentralt punkt i badminton-Norge. Alternativene
er kretsene eller NBF. Da NBF til enhver tid må ha en oppdatert emailliste for alle klubber i Norge er
det naturlig at NBF har dette kvalitetssikringsansvaret.
At NBF aktivt tar på seg dette ansvaret er også eneste måte å unngå det mangedobbelte arbeidet fra de
kombinasjoner av klubber-kretser-idrettskretser og enkeltspillere som skjer idag.
OFBK ber derfor om vedtak at NBFs adminstrasjon sentralt tar på seg dette kvalitetssikringsansvaret
med umiddelbart start mandagen etter forbundstinget 2016, samt at kvalitetssikringsprosessen utvikles
basert på innspill fra Oslofjorden badmintonkrets. Siste versjon av innspillet vil oversendes NBF rett
før start av forbundstinget. OFK vil stille prosessutviklingsprosesser til rådighet for NBFs
administrasjon dersom ønskelig i løpet av sommermånedene.
Ansvaret bør ligge hos personen som vedlikeholder email-databasen for utsendelse fra NBF til alle
klubber i Norge, roller som organisasjonskonsulent/økonomi- og administrasjonsansvarlig.
Påminnelsesemailer bør sendes ut ca 15. februar og 10. april til alle klubber om påtvungen oppdatering
av NBF, (badminton.no), NIF Sportsadmin, Samordnet rapportering og badmintonportalen
klubbinformasjon, da NIF Sportsadmin og Samordnet rapportering (tidligere kalt idrettsregistreringen)
har siste frist 30. april. Er fristen ikke overholdt vil klubben (og forbundet) vanligvis ikke få en serie
fylkes- og kommunespesifikke støtteordninger.
Klubbdatabasene innen NIF sportsadmin og samordnet rapportering og badmintonportalen bør sjekkes
samtidig ca 5. mai hvert år om de er blitt oppdatert og/eller de tre databasene ikke viser samme

informasjonsinnhold. Ved manglende oppdatering eller ulikheter må purre- og
korrigeringsforespørselsemailer sendes ut til klubbene i flere runder. Hvis oppdatering ikke har skjedd
innen ca 10. juni, må klubbene RINGES av NBF-kontakten, og RINGES igjen til klubbdatabasene er
rettet eller avsluttet.
Videre bør brukerveiledningen til badmintonportalen oppdateres med koblingsvedlikehold av NBF,
(badminton.no), NIF Sportsadmin, Samordnet rapportering med tidsfrist 30. april årlig og
klubbdatabaser badmintonportalen. NIF Sportsadmin Samordnet rapportering vil i løpet av kort tid
oppdatere Brønnøysund-registrene automatisk, slik at kvalitetssikringen av klubbdatabaser blir enda
viktigere, faktisk virksomhetskritisk.
OFBK ber videre om vedtak at dersom noen melder fra til NBF-kontakten om manglende
klubbinformasjon, manglende oppdateringer eller manglende kvalitetssikring bør NBF-kontakten sikre
at oppdateringen skjer, enten NBF-kontakten selv velger å benytte sin overstyringsrett i systemene
eller kommuniserer med den enkelte klubb. NBF-kontakten må under ingen omstendigheter sende
arbeidet tilbake til krets, enkeltklubb eller enkeltspiller.
Dette vil også minske dobbeltarbeidet og dobbeltkostnadene som skjer i firkanten forbund-idrettskretskrets-klubb, og være en del av fremtidens systemintegrasjonsprosjekter. Skal man velge et kravstillerog kvalitetssikringsprosjekt, er det OFBKs mening at dette er det viktigste.
Til slutt ber OFBK om bekreftelse fra NBF at det utforskes muligheter for mailutsendelse og
mailinglisteproduksjon i applikasjonen badmintonportalen, klubbadmin, sportsadmin eller andre
potensielle databaser . Her er det et potensiale for mailinglister til alle spillere over 33 år, alle jenter
som har spilt turnering i 2015 osv. Dette vil ta tid å spesifisere og utvikle, men bør legges inn i
endringsønskelisten for applikasjonen badmintonportalen, og følges opp av neste forbundsting.
***
OFBK Sak 07-2016: Forslag vedtak forbundstinget - Etablering av krets- og klubbmailer under
badminton.no

OFBK hadde for noen år siden kontakt med NIFs IT-avdeling (Kjetil Bakke), og ble tilbudt at
Badminton Norge kunne være piloter for en løsning som muligens kunne rulles ut i hele idrettsNorge.
Kjernebehovet var at Oslofjorden badmintonkrets ønsket en serie emailadresser under badminton.no
for kretsene og rollene i kretsene;
i formen krets.oslofjorden@badminton.no og krets.vbt@badminton.no og
leder.krets.oslofjorden@badminton.no
Flere av våre klubber skulle gjerne også ha en serie emailadresser under badminton.no for klubbene og
rollene i kretsene;
Feks leder.haugerud@badminton.no og kasserer.haugerud@badminton.no
Dette vil forenkle overgangsarbeidet mellom roterende frivillige i forbundskomite, kretsstyrer, og
klubbstyrer da man ikke trenger å oppdatere emailene i utallige kundedatabaser, deriblant våre egne
databaser i badmintonportalen, Sportsadmin, Samordnet rapportering (tidligere idrettsregistreringen)
og Brønnøysund.

Erfaringen fra OFBK de siste fire årene er at utrolig mye arbeide går tapt grunnet denne rotasjonen,
men enda verre alternativkostnadene (opportunity cost) for badmintonaktiviter er større.
OFBK ber om at det vedtas at NBFs administrasjon gir status fremdrift på dette NIF IT prosjektet til
hvert styremøte intil behovet er løst.
Denne saken henger dermed delvis sammen med OFBK sak 02-2016 om forbundets
kvalitetssikringsprosesser for forskjellige klubbdatabaser og bør følges opp av samme NBF-ansatt(e).
Prosjektet vil også minske dobbeltarbeidet og dobbeltkostnadene som skjer i firkanten forbundidrettskrets-krets-klubb, og være en del av fremtidens systemintegrasjonsprosjekter. Målet er at
arbeidsoppgaver gjøres mest mulig EN gang felles av firkanten forbund-idrettskrets-krets-klubb, i
steden for at mange gjør hver sin del/variant av oppgaven.
Subject: OFBK Sak 04-2016: Saksområde Økonomi: Forslag vedtak forbundstinget – Sentralisert
mulighet for sentrale lønnskjøringer via NBF for badmintonkretsene (og badmintonklubbene)

Saksområde tinget: Økonomi- og økonomistyring

Sakssammendrag:
OFBK har år for år øket kretsaktiviteter som medfører utbetaling av trenerlønninger, aktiviteter som
kretstrening, kretsleir, trenerkurs, dommerkurs, jentesamlinger, rekrutteringstiltak m.m., og ønsker at
denne veksten skal fortsette i lang tid fremover, forhåpentligvis som i resten av badminton-Norge.
Til vår forbauselse har OFBK opplevd at lønnsadministrasjonskostnadene har økt mye sterkere en
lønnskostnadene, nesten eksponensielt.
Dette skyldes mest nye, tidsfrist-strammere og mer arbeidskrevende lønnsregler (A-ordningen), men
også at beløpene går over frigrensene.
OFBKs regnskapskontor NIF IRK (Idrettens regnskapskontor) anbefaler at forbundene skal tilby
mulighet til og administrere sentrale lønnskjøringer, og har flere eksempler på forbund i samme
bygning som NBF som tilbyr slike sentrale månedlige lønnskjøringer koordinert med sine kretser.
OFBK ber om vedtak at NBFs administrasjon innen starten på regnskapsåret 2017 utvikler
mulighet for sentrale lønnskjøringer for badmintonkretsene (og badmintonklubbene), samt gjerne at
NBF benytter modellene til NIF IRK og andre NIF forbund til å utvikle denne
lønnskjøringsfunksjonaliteten
***
Saksdetaljer og argumentasjon

OFBK opprinnelig Sak 08-2016: Forslag vedtak forbundstinget - NBF tilbyr mulighet for
sentrale lønnskjøringer for badmintonkretsene (og badmintonklubbene)

OFBK har år for år øket kretsaktiviteter som medfører utbetaling av trenerlønninger, aktiviteter som
kretstrening, kretsleir, trenerkurs, dommerkurs, jentesamlinger, rekrutteringstiltak m.m., og ønsker at
denne veksten skal fortsette i lang tid fremover, forhåpentligvis som i resten av badminton-Norge.
Til vår forbauselse har OFBK opplevd at lønnsadministrasjonskostnadene har økt mye sterkere en
lønnskostnadene, nesten eksponensielt.
Dette skyldes mest nye, tidsfriststrammere og mer arbeidskrevende lønnsregler (A-ordenen), men også
at beløpene går over frigrensene.
OFBK har derfor besluttet å bare utbetale lønninger tre ganger i året, noe som ikke er helt populært
hos kretsens «karrieretrenere».
OFBKs regnskapskontor NIF IRK (Idrettens regnskapskontor) anbefaler at forbundene skal tilby
mulighet til og administrere sentrale lønnskjøringer, og ga flere eksempler på forbund i samme
bygning som NBF som tilbyr slike sentrale månedlige lønnskjøringer koordinert med sine kretser.
OFBK ber om vedtak at NBFs administrasjon innen starten på regnskapsåret 2017 utvikler
mulighet for sentrale lønnskjøringer for badmintonkretsene (og badmintonklubbene), samt gjerne at
NBF benytter modellene til NIF IRK og andre NIF forbund til å utvikle denne
lønnskjøringsfunksjonaliteten.
På denne måten vil kretsene (og klubbene) kunne ha råd til månedlige lønnsutbetalinger til sine
«karrieretrenere», noe som kraftig vil profesjonalisere, sikre og styrke fremtiden til
badmintontrenerbransjen i Norge.
Prosjektet vil også minske dobbeltarbeidet og dobbeltkostnadene som skjer i firkanten forbundidrettskrets-krets-klubb, og være en del av fremtidens systemintegrasjonsprosjekter. Målet er at
arbeidsoppgaver gjøres mest mulig EN gang felles av firkanten forbund-idrettskrets-krets-klubb, i
steden for at mange gjør hver sin del/variant av oppgaven.

Subject: OFBK Sak 05-2016: Saksområde Økonomi: Forslag vedtak forbundstinget – Publisering av
benyttede og planlagte økonomisystem kontonummer, prosjektnummer og avdelingsnummer til både
budsjett og resultat til relevante forbundsting-og andre økonomistyringsdokumenter

Saksområde tinget: Økonomi- og økonomistyring

Sakssammendrag:
OFBK merket seg på forbundstinget 2014 at NBF planla å utvide økonomistyringssystemene med
prosjektnummer og avdelingsnummer, dette i tillegg til kontonummer.
OFBK ber derfor om vedtak at NBFs administrasjon til hvert forbundsting publiserer benyttede og
planlagte økonomisystem-prosjektnummer og avdelingsnummer til relevante forbundstingdokumenter. Videre bør man oppgi starttidspunkt for de enkelte prosjektnummer og
kvaliteten/muligheten for rapportuttak for prosjektnummerlisten og avdelingsnummerlisten. Både

budsjett- og resultattall bør oppgis i årsbøker ikke bare budsjetter som i 2014. Videre bør
kontonummer oppgis i alle relevante dokumenter så det blir lettere å sammenligne år for år.
Dette arbeidet vil være en viktig del av NBFs forbedringsarbeide innen prosjektstyring,
prosessdokumentasjon, endringsprosesser, systemintegrering, og databaseledelse, samt utviklingen
mot en prosjektkultur innen hele badminton-Norge.
***

Saksdetaljer og argumentasjon
OFBK opprinnelig Sak 06-2016: Forslag vedtak forbundstinget - Publisering av benyttede og
planlagte økonomisystem prosjektnummer og avdelingsnummer til relevante forbundstingdokumenter
OFBK merket seg på forbundstinget 2014 at NBF planla å utvide økonomistyringssystemene med
prosjektnummer og avdelingsnummer, dette i tillegg til kontonummer. Når NBF og firkanten forbundidrettskrets-krets-klubb gradvis utvikler en stadig sterkere prosjektkultur, er dette et viktig verktøy.
OFBK ber derfor om vedtak at NBFs administrasjon til hvert forbundsting publiserer benyttede og
planlagte økonomisystem-prosjektnummer og avdelingsnummer til relevante forbundstingdokumenter. Videre bør man oppgi starttidspunkt for de enkelte prosjektnummer og
kvaliteten/muligheten for rapportuttak for prosjektnummerlisten og avdelingsnummerlisten.
Førstegangs publisering bør ideellt være til forbundstinget 2016., dvs om en måned tid.
OFBK vil stille spørsmål i plenum til regnskapsgjennomgangen om status og kvalitet prosjektnummer
og avdelingsnummer, da kretsen anser at det ikke er mulig å signifikant og raskt å øke kvaliteten på
økonomirapporteringen og prosjektkulturen uten en slik fokus.
Dette arbeidet vil være en viktig del av NBFs forbedringsarbeide innen prosjektstyring,
prosessdokumentasjon, endringsprosesser, systemintegrering, og databaseledelse, samt utviklingen
mot en prosjektkultur innen hele badminton-Norge.
Prosjektet vil også minske dobbeltarbeidet og dobbeltkostnadene som skjer i firkanten forbundidrettskrets-krets-klubb, og være en del av fremtidens systemintegrasjonsprosjekter. Målet er at
arbeidsoppgaver gjøres mest mulig EN gang felles av firkanten forbund-idrettskrets-krets-klubb, i
steden for at mange gjør hver sin del/variant av oppgaven.

Subject: OFBK Sak 06-2016: Saksområde UK Krets(leder)utvalg: Forslag vedtak forbundstinget –
Revurdering av kretsstørrelse, kretsantall, og endret ansvarsdeling lagseriedrift mellom kretser og
forbund samt reaktivering av regelmessige kretsledermøter

Saksområde tinget: Utviklingskomiteen (UK) – (Krets(leder)utvalg)

Sakssammendrag:
OFBK har gjort en første grov analyse av de ideelle rollene og aktivitetsnivåene i badmintonkretsene
ut fra dagens ansvarsområder.
LD

Leder

NL

Nestleder

ØA

Økonomiansv.

KA

Kurs/samlingsansv.

SA

Serieansvarlig

LA

Leiransvarlig

DA

Datoterminansv

RA

Rekrutt.ansv

TA

Treningsansv.

IA

IKT ansvarlig

HA

Hallfordel.ansv

WA

Web/medieansv

AA

Anleggsansv.

KS

Kretssekretær

MA

Minoritetsansvarlig NA

Nyhetsansvarlig

Vår grove analyse er at de fleste kretsaktivitetene er omtrent like store om kretsene er en god del større
eller mye mindre.
Det eneste unntaket som øker vesentlig med kretsens størrelse er lagserieansvaret, ref. forslag under
om at forbundet bør ta over landsansvaret.
Økende avstand for felles treningskvelder løses med flere klynger av kretstreninger og TA-ansvarlige.
Økende størrelse av utviklingsområde løses med flere MA-/RA-ansvarlige som spesialiserer seg på
utviklings- og rekrutteringstjenester.
Resten av rollene har nesten samme arbeidsvolum uansett størrelse på kretsen, og viser seg ofte å bli
ignorert i mindre kretser.
OFBK ber derfor om et tingvedtak om at NBFs kretser fra sesongen 2017-18 eller så tidlig som
mulig går ned fra 9 til ca 5 kretser, samt et vedtak om at NBF administrasjonsressurser/ansatte blir
integrert som faste og utøvende medlemmer fordelt på alle kretsstyrene fra 2017-18. Dette vil også
frigjøre totalsum-ressurser i badminton-Norge. Detaljer på fordeling og roller per krets/forbund er vist
i detaljdelen av denne saken.
Et første innspill på de nye 5 kretsene kan være Øst-Norge, Sør-Norge, Vest-Norge, Midt -Norge, og
Nord-Norge
OFBK opplever at det er blitt stadig vanskeligere å skaffe frivillige kretsressurser til å utvikle,
planlegge og drifte lagseriearbeidet på kretsnivå. Videre har kompleksiteten og det sentrale
arbeidsvolumet stadig øket etter hvert som antall deltakende klubber øker og prosessene
automatiseres. Nå må alt gjøres riktig første gangen og i all rapportering. Manuelle systemer var mer
tilgivende fra dette perspektivet. Den store tidsbesparelsen med badmintonportalen er nok mer på
klubbnivå og dagsorganisasjonsansvarlig og ikke på kretsnivå.

OFBK ber derfor om et vedtak om at NBFs administrasjon fra sesongen 2017-18 tar over
oppsetts- og driftsansvaret for alle lagserier i badminton Norge. Kretsene har nok ansvarsområder
igjen selv om de gir fra seg ansvaret for lagserien. Vi ser også at lagseriearbeidet er blitt så tyngende at
mange kretser ikke har lagserie.
OFBK ber også om at de årlige kretsledermøtene som beskrevet i årsboken 2014 s103 reaktiveres
kanskje primært som en del av årlige ledermøter.
***
Saksdetaljer og argumentasjon
Se vedlagte emailer for opprinnelig saker 9-10

Subject: OFBK Sak 07-2016: Saksområde IKT, strategi og samordningsutvalget: Forslag vedtak
forbundstinget – Formalisering av IKT, strategi og samordningsutvalget som eget fast utvalg,
rollefordelinger mellom utvalgsdeltakere og forbundsansatte i utvalget, sentralisering vedlikehold IKT
endringsønsker og feilretting til fast forbundsansatt, og sentralisering prosjektledelse implementering
nye NIF-pålagte applikasjoner og applikasjonsplattformer til fast forbundsansatt.
Saksområde tinget: IKT, strategi og samordningsutvalget
Sakssammendrag:
I årsting 2014 medførte sak D – «Utvidelse av forbundets web-, sosiale medie og
kollaborasjonsløsninger til utvalgte felles forbund-krets-klubb løsninger» at det ble etablert et IKT,
strategi og samordningsutvalg. Utvalget har hatt uregelmessige møter, har gjort en sterk
kartleggingsjobb av eksisterende web- og sosiale medieløsninger, har fungert som et av flere
prioriteringsplattformer for badmintonportalen, og har gjort et imponerende arbeide på PR og
kommunikasjonssiden ved hjelp av et økende antall sosiale medier. Utvalget er likevel fortsatt i en
etableringsfase.
OFBK ber om tingvedtak at IKT, strategi og samordningsutvalget formaliseres som eget utvalg i
badminton-Norge med regelmessige møter og rapporteringsplikt til forbundsting/årbok samt egen
seksjon i langtidsplan. Når NBFs administrasjon ansetter sin nye organisasjonskonsulent/økonomiog administrasjonsleder, så bør en del av rollebeskrivelsen til denne rollen være å lede og drifte IKT,
strategi og samordningsutvalget.
OFBK har merket seg at det er frivillige enkeltpersoner eller ingen som systematisk samler inn og
vedlikeholder status på NBFs change requests og problem tracking lists for badmintonportalen,
badminton.no og andre hovedapplikasjoner. Denne situasjonen henger tett sammen med at det ikke er
noen med tilstrekkelig kravstillerkompetanse (eller tid/energi) som kan/vil/bør gjøre denne jobben på
fast ansatt nivå på forbundet.
OFBK ber derfor om vedtak at når NBFs administrasjon ansetter sin nye
organisasjonskonsulent/økonomi- og administrasjonsleder, så bør en del av rollebeskrivelsen til denne
rollen være å koordinere og prioritere status IKT endringsønsker og feilretting (change requests og
problem tracking lists).

Dette arbeidet bør være en del av rapporteringen til forbundsting/årbok. Orienteringen bør særlig
dekke hvilke budsjetter og ressurser og tidsfrister NBF vil allokere til periodens prioriterte problemog changetracking prosjekter.
OFBK har merket seg at det er en rivende utvikling på NIF-pålagte applikasjoner og
applikasjonsplattformer som ser ut til å aksellerere.
Feks er det i år en overgang fra idrettsregistreringen til samordnet rapportering, og det godkjennes
alternativer til klubbadmin.
OFBK ber derfor om vedtak at når NBFs administrasjon ansetter sin nye
organisasjonskonsulent/økonomi- og administrasjonsleder, så blir en del av rollebeskrivelsen til denne
rollen å prosjektlede implementering nye NIF-pålagte applikasjoner og applikasjonsplattformer hos
forbund-krets-klubb.
Dette arbeidet bør være en del av rapporteringen til forbundsting/årbok. Orienteringen bør særlig
dekke hvilke budsjetter og ressurser og tidsfrister NBF vil allokere til periodens prioriterte problemog changetracking prosjekter.
Prosjektet vil også minske dobbeltarbeidet og dobbeltkostnadene som skjer i firkanten forbundidrettskrets-krets-klubb, og være en del av fremtidens systemintegrasjonsprosjekter. Målet er at
arbeidsoppgaver gjøres mest mulig EN gang felles av firkanten forbund-idrettskrets-krets-klubb, i
steden for at mange gjør hver sin del/variant av oppgaven.
***
Saksdetaljer og argumentasjon
Se vedlagte emailer for opprinnelig saker 12-13

Subject: OFBK Sak 08-2016: Saksområde KK: Forslag vedtak forbundstinget - Topp endringsønske
og prioritering i badmintonportalen for graderte rankingpoeng i fleksible miniturneringer
Saksområde tinget: Konkurransekomiteen (KK)
Sakssammendrag:
OFBK tror at trenden med dokumentasjon av lagserie og turneringsaktivitet kontra dokumentasjon av
spillere i ulike aldersgrupper som grunnlag for halltid vil bre seg først til alle byer i Norge og
etterhvert til større distrikter. Dermed vil det vokse frem et større og større behov for registrering av
fleksible miniturneringer i badmintonportalen.
OFBK ber derfor om vedtak at NBFs administrasjon umiddelbart fra dagen etter forbundstinget
prioriterer på topp eller nær toppen en change request i badmintonportalen om graderte
rankingpoengsystemer. Det bør være mulig å legge inn så små rankingpoeng (feks 1 poeng eller
0,00001 poeng) slik at ulike typer miniturneringer kan registreres i badmintonportalen uten at det
vesentlig påvirker rankingtallet og rankingposisjonen. Miniturneringer bør også kunne holdes på
ukedager og ikke kun på helgedager. Andre tekniske løsninger kan selvsagt foreslås.

OFBK vil stille ressurser for å være pilot til å registrere miniturneringer. Kretsen tror dessverre at
dersom vi ikke finner en løsning her,
så vil kretsens klubber som trener i kommunale haller gradvis bli presset ut av lagidretter som har en
større prosentandel ungdomsspillere.
OFBK trenger egentlig å finne løsninger her fra tidlig på høsten 2016, da nåværende måleperiode er
januar til desember 2016.
***
Saksdetaljer og argumentasjon
OFBK opprinnelig Sak 14-2016: Forslag vedtak forbundstinget - Topp change request
prioritering i badmintonportalen for graderte rankingpoeng i fleksible miniturneringer
Oslodelen av OFBK får halltid fra Oslo idrettskrets (OIK) etter dokumenterte aktiviteter innenfor
lagspill og turneringer med en dobbel vekting av ungdomsspillere opp til 19 år. OIKs formelle
standpunkt er at de, gitt begrenset hallplass, kun skal prioritere barne- og ungdomsidrett, samt at
voksenidrett langt på vei må finne egne (privat)haller.
OIK aksepterer altså ikke at spillertallet i idrettsregistreringen, nå samordnet rapportering, styrer
halltid.
Dermed har vi den paradoksale situasjonen for 2016-17 at OFBK går ned i halltid selv om spillertall
har gått brukbart opp.
OFBK tror at denne trenden med dokumentasjon av aktivitet kontra dokumentasjon av spillere i ulike
aldersgrupper vil bre seg først til alle byer i Norge og etterhvert til utvalgte distrikter. Dette er en
direkte følgelogikk av New Public Managment mindsettet i stat og kommune.
Dermed vil det vokse frem et større og større behov for registrering av fleksible miniturneringer i
badmintonportalen.
OFBK ber derfor om vedtak at NBFs administrasjon umiddelbart fra dagen etter forbundstinget
prioriterer på topp eller nær toppen en change request i badmintonportalen om graderte
rankingpoengsystemer. Det bør være mulig å legge inn så små rankingpoeng (feks 1 poeng eller
0,00001 poeng) slik at ulike typer miniturneringer kan registreres i badmintonportalen uten at det
vesentlig påvirker rankingtallet og rankingposisjonen. Miniturneringer bør også kunne holdes på
ukedager og ikke kun på helgedager.
Samtaler med våre badmintonvenner i Danmark viser at de har en mye større bredde av
turneringsformer, særlig miniturneringer,
både turneringer som planlegges for ett år om gangen – som Norge og kretsene i prinsippet gjør – og
turneringer som planlegges og arrangeres mer på sparket. Danmark har en mye større tradisjon og
fleksibilitet i å arrangere slike miniturneringer med lavere rankingvekting
OFBK vil stille ressurser for å være pilot til å registrere miniturneringer. Kretsen tror dessverre at
dersom vi ikke finner en løsning her,

så vil kretsens klubber som trener i kommunale haller gradvis bli presset ut av lagidretter som har en
større prosentandel ungdomsspillere.
OFBK trenger egentlig å finne løsninger her fra tidlig på høsten 2016, da nåværende måleperiode er
januar til desember 2016.

Subject: OFBK Sak 09-2016: Saksområde UK: Forslag vedtak forbundstinget - Formalisering
anleggsgruppen som egen fast ny komite eller som utvalg under UK eller annen eksisterende komite,
rollefordelinger mellom utvalgsdeltakere og forbundsansatte i utvalget, dokumentasjon av ny
idrettshall standarder for badmintonsporten for overleverering til byggherrer/arkitektkontorer
Saksområde tinget: Utviklingskomiteen (UK) – Anleggsutvalget
Sakssammendrag:
I årsbok 2014 dekker side 37 medlemmer i anleggskontakter 2014-16 og side 105-106 anleggsutvalget
i langtidsplanen. Erfaringen fra OFBK og samtaler OFBK har hatt med andre kretser de siste årene er
likevel at det har vært meget krevende å aktivere ressurser og standarddokumenter fra både komiteen
og hos forbundsadministrasjonen.
OFBK ber om tingvedtak primært at anleggsprosjektet formaliseres som eget komite i badmintonNorge og sekundært som eget utvalg under UK eller annen eksisterende komite med regelmessige
møter og rapporteringsplikt til forbundsting/årbok samt egen seksjon i langtidsplan. En del av NBF
generalsekretærens rollebeskrivelse bør så være å lede og drifte anleggskomiteen/utvalget, da nye
haller og klubber bør være NBFs og generalsekretærens kanskje viktigste oppgave de neste årene.
OFBK kan stille 1-2 kandidater til komiteen/utvalget og vil spørre de andre kretslederene før tinget om
de også har kandidater.
For øyeblikket jobber OFBK med haller for nye badmintonklubber som ikke kan starte aktivitet fordi
de ikke har halltimer ;-((.
Muligheter kan i følge Oslo idrettskrets være Grorud idrettshall 2019?, Tokerud skolehall jan 2018,
Nordstrandhallen aug 2017, Vahls gate jan 2017, og Ny Vestli skole aug 2019. Hvis ønskelig kan
arbeidet her benyttes som piloter for hvordan fremelske nye badmintonanlegg. OFBK vil da stille
relevante pilotprosjekt-ressurser.
OFBK ber om vedtak at pilotAnleggsprosjektet munner ut i en serie mål og
rollebeskrivelsessetninger samt prosessdokumenter og støttedokumentasjon for NBFs
utviklingskonsulenter og ledere, samt at NBFs administrasjon i en pilotperiode frem til neste
forbundsting gir ekstra oppmerksomhet til et utvalg nye hallanlegg, og benytter anledningen til å
dokumentere lærdommen og prosessene fra pilotarbeidet. Hvis andre badmintonkretser har sterke
hallkandidater bør tinget også oppmuntre til å prioritere også disse et utlvalg som en pilotaktivitet
frem til neste forbundsting. Et delmål må være dokumentasjon av ny idrettshall standarder for
badmintonsporten for overleverering til byggherrer/arkitektkontorer.
Anleggsgruppens arbeide bør videre være en del av rapporteringen til forbundsting/årbok.
Orienteringen bør særlig dekke hvilke budsjetter og ressurser og tidsfrister NBF vil allokere til
periodens prioriterte anleggsprosjekter.

Et mulig startpunkt for anleggsutvalgets arbeide kan være en kartlegging av badmintonhaller i Norge,
kanskje basert på vedlagte røffe mal.

***

Saksdetaljer og argumentasjon
Ingen ekstra detaljer

26/16 – Forbundstinget – saker fra styret
Sak 1 til forbundstinget: Revisjon av håndboken
Håndboken må gjennomgås og omstruktureres, og vurdert delt opp som separate dokumenter, i løpet
av sesongen 2016/17 og tilrettelegges for elektronisk publisering. Spesielt gjelder dette regler,
bestemmelser og spilleregler. Evt. nødvendige endringer i bestemmelser kan endres av styret, mens
endringer i regler fremlegges for forbundstinget for endelig vedtak 2018. Er det endringer i regler som
kun er forbedring ordlyd e.l., og ikke en realitetsendring i regelen, kan de nye reglene brukes
midlertidig frem til endelig godkjenning på forbundstinget, slik at de har blitt praktisert en sesong og
danner grunnlag for beslutning og evt. nye endringer på forbundstinger. Ved tvilstilfeller eller
uenighet om tolkning gjelder de gamle reglene inntil de nye er besluttet. Ansvarlig for revisjonen er
administrasjonen, som setter ned og følger opp arbeidsgrupper med representanter fra administrasjon
og fagkomiteer, som foretar gjennomgangen. Styret ber om fullmakt til å kunne foreta revidering
(endring av ordlyd) i reglement og bestemmelsesverk i Håndboken.
Begrunnelse:
Når det gjelder regler og bestemmelser så er det manglende struktur på nummerering av punkter, noe
som vanskeliggjør redigering, oppslag og tilrettelegging for et mer elektronisk format. Flere er punkter
ligger samlet, er gjentatt flere steder i bestemmelsene eller er unaturlig gruppert.
Vedtak: Styret slutter seg til KKs forslag.
SAK 2 Tingsaker fra KK
Lov for Norges Badminton Forbund (NBF)
§ 24 Spilleberettigelse
Punkt 1 c) endre fra 14 dager til 30 dagers svarfrist for den gamle klubben.
Begrunnelse: 14 dager er for kort tid i ferieperioder, da klubb-bytter ofte skjer.
Tillegg punkt 1 C:

Ny setning: Punkt 1 c) For spillere som melder overgang fra en klubb tilknyttet et annet lands forbund,
svarer den gamle klubbens forbund for om spillerens forhold er i orden.
Punkt 1 d) erstattes med:
Punkt 1 d)
Spilleren har rett til å representere den nye klubben så snart innberetningen er mottatt av
forbundskontoret og den gamle klubben har bekreftet at de ikke har innsigelser mot overgangen. Inntil
den gamle klubben har bekreftet at overgangen er i orden kan ikke spilleren delta i andre konkurranser
enn som NBFs representant i internasjonale turneringer. Har ikke den gamle klubben sendt innsigelser
via epost eller brev postlagt innen 30 dager betraktes overgangen som å være i orden. Dersom
spilleren ikke har representert noen klubb i inneværende eller foregående sesong, eller dersom
spilleren tilhører en klubb som opphører å være medlem av NBF, er det ikke nødvendig med
bekreftelse fra den gamle klubben og spilleren er spilleberettiget for sin nye klubb umiddelbart etter at
innberetningen er mottatt av forbundskontoret.
Fjerne pkt. 2 vedr. 30 dagers karantene
Begrunnelse:
Hva er egentlig karantenen godt for?
Vedtak: Forslaget endres. Dispensasjonsmuligheter fjernes (punkt 2a). Forslaget vedrørende punkt 1d
trekkes. Forslaget om fjerning av punkt utgår.
TURNERINGSREGLEMENT
6. Klasser
BEC har besluttet at opprykk til nye aldersklasser skal skje 1/1. NBF endrer ikke tidspunkt for når
opprykk til nye aldersklasser for juniorer skal skje. Med dette beholdes også den eksisterende
sesongdefinisjonen fra 1/7 til 30/6.
Begrunnelse:
Fordelene med å ha samme tidspunkt for opprykk i aldersklasser som BEC og i enkelte andre
nasjonale forbund, er meget små i forhold til ulempene. En lang sommerpause med stengte haller midt
i en sesong fra 1/1-31/12 er ikke heldig, og det er ufordelaktig at skolestart etter sommerferien vil være
midt i sesongen, i en periode hvor det meste av rekrutteringen foregår. Videre vil være vanskelig å få
tildelt halltid samt at flere mesterskap må vurderes flyttet.
Vedtak: Forslaget trekkes.
8. Arrangementssøknad
…fjern siste ord «samlinger»
Begrunnelse:
Terminlisten skal vise en plan for konkurransespill på Badmintonportalen som er i tråd med regler og

bestemmelser, og som er anbefalt av kretsene og besluttet av forbundet. Øvrige aktiviteter i NBF skal
ikke på terminlisten.
Vedtak: Styret slutter seg til forslaget.
9. Turneringsledelse
Oppmannen skal være autorisert av NBF, ved at han/hun er utnevnt som forbundsdommer eller har
fullført på NBFs oppmannskurs.
Regelendringen gjøres gjeldende fra 1.7.2017. Oppmannskurs arrangeres gjennom sesongen 2016/17
etter plan fra administrasjonen i samarbeid med Oppmanns- og dommerutvalget i KK.
Begrunnelse:
Øke kvaliteten og større etterlevelse av regler og bestemmelser på terminfestede turneringer – særlig
gjelder dette nybegynner- og breddeturneringer, som ofte også har uerfarne turneringsledere og
oppmenn.
Vedtak: Styret slutter seg til KKs forslag.
TURNERINGSREGLEMENT
Nytt pkt. Spillere som trekker seg fra enkeltmannsturnering
I rangeringsturneringer og mesterskap (UBM, NM jr, NM, U23-mesterskapet, veteranmesterskapet og
kretsmesterskap) skal spillere som trekker seg fra spill i én kategori også trekke seg fra spill i øvrige
kategorier. Dette gjelder også kategorier som spilleren har startet å spille i. Dersom spilleren er
forhindret fra å møte til første kamp i en kategori pga. avlyste flyavganger, stengte fjelloverganger o.l.
(force majeure) og må trekke seg fra denne, kan oppmannen allikevel godkjenne spill i øvrige
kategorier.
Begrunnelse:
Sikre at det ikke gjøres taktiske disposisjoner for slitne spillere å opparbeide seg en fordel. BWF har
endret reglene slik at det nå ikke er mulig å trekke seg kun i én kategori.
Vedtak: Styret slutter seg til forslaget.
REGLER FOR NORGESMESTERSKAP (NM)
12. Etter at påmeldingsfristen er gått ut må arrangøren oversende seedingen til Toppidrettskomiteen
(TIK) for eventuell skjønnsseeding. For mesterskapene (NM og NM-junior) gis det i spesielle tilfeller
anledning til å bruke skjønn, slik at styrkeseedingen gir et riktig bilde av styrkeforholdet. TIK tar
beslutningen om skjønnsseeding skal benyttes når endelig påmelding til mesterskapene foreligger….
Alt. 1:
Etter at påmeldingsfristen er gått ut må arrangøren oversende seedingen til Toppidrettskomiteen (TIK)
og Konkurransekomiteen for eventuell skjønnsseeding. For mesterskapene (NM og NM-junior) gis
det i spesielle tilfeller anledning til å bruke skjønn, slik at styrkeseedingen gir et riktig bilde av

styrkeforholdet. TIK og KK tar beslutningen om skjønnsseeding skal benyttes når endelig påmelding
til mesterskapene foreligger, før evt. skjønnsseeding foretas av TIK …
Alt 2:
Fjerne muligheten til skjønnsseeding.
Begrunnelse:
Begrepet «spesielle tilfeller» er lite konkret og gir liten forutsigbarhet i om skjønnseeding blir brukt
eller ikke, og vil bli tolket ulikt i de forskjellige sesongene og av ulike personer. I tvilstilfeller
oppleves skjønnseeding som urettferdig eller tilfeldig, og bruk av skjønnsseeding bør derfor vurderes
på et bredere grunnlag eller utgå helt. Evt. skjønnseeding bør fortsatt gjøres av TIK.

Vedtak: Styret slutter seg til KKs forslag, forslagets Alt. 2.
REGLER FOR SERIESPILL FOR KLUBBLAG.
6. I divisjonssystemet skal klubbene kun benytte spillere som på spilledagen:
1. Er lovlig medlem av klubben og spilleberettinget.
2. Ikke i samme sesong har representert en annen norsk klubb i seriespill. Dispensasjon kan søkes
NBF ved flytting jf. Lov for Norges Badminton Forbund §24 Spilleberettigelse pkt.2. Søknad sendes
NBF v/forbundskontoret.
Øvrige detaljeringer av spilleberettigelse gis i ”Bestemmelser om seriespill for klubblag”.
Endres til:
6. I divisjonssystemet skal klubbene kun benytte spillere som på spilledagen:
1. Er lovlig medlem av klubben og spilleberettiget.
2. Ikke i samme sesong har representert en annen norsk klubb i seriespill. Dispensasjon kan søkes
NBF når spilleren flytter så langt fra sitt tidligere bosted i Norge at spilleren ikke med rimelighet kan
ventes å representere sin gamle klubb. Flyttingen må være registrert i Folkeregisteret.
Øvrige detaljeringer av spilleberettigelse gis i ”Bestemmelser om seriespill for klubblag”.
Begrunnelse:
Sammenheng med endring i § 24.
Vedtak: Styret slutter seg til KKs forslag.
27/16 – Styresaker fra KK
SAK 1: Overføring av Veteranutvalget fra KK til UK
Veteranutvalget legges under UK istedenfor KK.
Begrunnelse:
Veteranutvalget jobber primært for økt aktivitet.

Vedtak: Veteranutvalget overføres organisasjonsmessig til å ligge inn under Utviklingskomiteen.
SAK 2: Egne rankingpoengtabeller for veteranklassene
Utarbeide egne rankingpoengtabeller for veteranklassene og implementere disse i Badmintonportalen.
Begrunnelse:
De aldersbestemte rankingpoengtabellene er i dag felles med juniorklassene, noe som gjør at det
spesielt for de internasjonale turneringer og mesterskap utdeles alt for mange rankingpoeng i forhold
til nivået på turneringene.
Vedtak: Det utarbeides egne rankingpoengtabeller for veteranklassene.
SAK 3: Endringer i bestemmelser fra KK.
Følgende punkter er endringer til bestemmelser og kan besluttes av sittende styre med gyldighet fra
1.7.2016
Ny BESTEMMELSE OM BEREGNING AV OVERFORBRUK AV BALLER
Dersom det i innbydelsen er oppgitt at et visst antall baller pr. kamp er inkludert i påmeldingsavgiften,
kan klubbene faktureres for overforbruk av baller etter at turneringen er ferdig. Ballene skal faktureres
etter arrangørens selvkostpris, avrundet opp nærmeste krone. I turneringsinnbydelsen skal det opplyses
hvilken metode overforbruk skal beregnes etter. Overforbruk som skal faktureres klubbene beregnes
på følgende måte:
Alternativ 1: Totalt overforbruk på hele turneringen fordelt på klubbene etter antall kamper spillerne
har påbegynt spill i (i doublekategoriene regnes 1/2 kamp pr. spiller). Rapport for antall kamper kan
hentes ut av turneringssystemet.
Alternativ 2: Overforbruk beregnes pr. kamp etter notater gjort på dommerskjema (i single beregnes
hver ball som 1/2 ball pr. spiller og i doublekategoriene beregnes 1/4 ball pr. spiller).
Begrunnelse:
Bestemmelser som regulerer dette er etterspurt av klubber og arrangører.
Vedtak: Styret slutter seg til KKs forslag.
BESTEMMELSER OM SERIESPILL FOR KLUBBLAG
12.. Putte inn «forskjellen mellom» i «Er også dette likt, avgjøres rekkefølgen av […] antall vunnet og
tapte baller.»
Begrunnelse:
Tekst mangler
Vedtak: Styret slutter seg til KKs forslag.
BESTEMMELSER OM SERIESPILL FOR KLUBBLAG

12. … Er det fortsatt likt. Spilles et ekstra «golden set»: Annen hver gang velger lagene bort en
kategori de ikke vil spille, inntil de står igjen med en kategori, som skal spilles i ett sett. Golden set
spilles til 21 poeng med forlengelse og sidebytte ved 11 poeng. Det trekkes lodd om hvilke lag som
velger først, og det velges i kategoriene HS1, DS1, HD1, DD1 og MD1. Spillere skal ikke byttes ut i
forhold til lagkampen, som ble spilt.
Endres til:
12 … Er det fortsatt likt kan man for å avgjøre viktige plasseringer i serien, spilles et ekstra «golden
set» etter samme beskrivelse som i Eliteseriens gull- og bronsekamp. Dette forutsetter at
tabellsituasjonen avklares umiddelbart etter siste kamp og at lagene har siste kamp på samme spilledag
i samme hall. Er ikke «golden set» mulig avgjøres rekkefølgen av antall vunne baller.
Begrunnelse:
Ikke praktisk mulig å gjennomføre «golden set» i seriespill på andre måter. «Golden set» krever
kanskje endring i Badmintonportalen.
Vedtak: Styret slutter seg til KKs forslag.
BESTEMMELSER OM SERIESPILL FOR KLUBBLAG
12.. Putte inn «forskjellen mellom» i «Er også dette likt, avgjøres rekkefølgen av […] antall vunnet og
tapte baller.»
Begrunnelse:
Tekst mangler
Vedtak: Styret slutter seg til KKs forslag.
BESTEMMELSER OM SERIESPILL FOR KLUBBLAG
12. … Er det fortsatt likt. Spilles et ekstra «golden set»: Annen hver gang velger lagene bort en
kategori de ikke vil spille, inntil de står igjen med en kategori, som skal spilles i ett sett. Golden set
spilles til 21 poeng med forlengelse og sidebytte ved 11 poeng. Det trekkes lodd om hvilke lag som
velger først, og det velges i kategoriene HS1, DS1, HD1, DD1 og MD1. Spillere skal ikke byttes ut i
forhold til lagkampen, som ble spilt.
Endres til:
12 … Er det fortsatt likt kan man for å avgjøre viktige plasseringer i serien, spilles et ekstra «golden
set» etter samme beskrivelse som i Eliteseriens gull- og bronsekamp. Dette forutsetter at
tabellsituasjonen avklares umiddelbart etter siste kamp og at lagene har siste kamp på samme spilledag
i samme hall. Er ikke «golden set» mulig avgjøres rekkefølgen av antall vunne baller.
Begrunnelse:
Ikke praktisk mulig å gjennomføre «golden set» i seriespill på andre måter. «Golden set» krever
kanskje endring i Badmintonportalen.
Vedtak: Styret slutter seg til KKs forslag.

BESTEMMELSER OM SERIESPILL FOR KLUBBLAG
Lagkampene
Nytt pkt:
13. I Eliteseriens gull- og bronsekamp spilles det ekstra «Golden set» dersom det står likt 5-5 etter at
alle enkeltkampene er spilt. Annen hver gang velger lagene bort en kategori de ikke vil spille, inntil de
står igjen med en kategori, som skal spilles i ett sett. Golden set spilles til 21 poeng med forlengelse og
sidebytte ved 11 poeng. Det trekkes lodd om hvilke lag som velger først, og det velges i kategoriene
HS1, DS1, HD1, DD1 og MD1. På forhånd skal lagene levere en oversikt over hvilke spillere som
skal spille i de enkelte kategoriene til oppmannen, og denne oversikten kan ikke endres etter dette.
Begrunnelse:
Økt spenningsmoment i avgjørelsen av mesterskapet, helt til siste kamp og ball. NB! Vurdere annen
plassering, evt. opprette egen bestemmelse for Eliteserien med alle spesielle bestemmelser for
Eliteserien samlet ett sted. «Golden set» krever muligens endring i Badmintonportalen.
Vedtak: Styret slutter seg til KKs forslag.
BESTEMMELSER OM SERIESPILL FOR KLUBBLAG
Lagoppstilling
Fjerne muligheten for å gi dispensasjon fra rankinglisten til lagoppstillinger.
Begrunnelse:
Dette fordi det kun er klubbens ensidige vurderinger som ligger til grunn for søknaden, og dermed gir
laget store taktiske fordeler i forhold til om de vil skjønnsseede, eller ikke.
Vedtak: Styret slutter seg til KKs forslag.
BESTEMMELSER OM SERIESPILL FOR KLUBBLAG
Lagoppstilling
I finalerunden for Eliteserien skal det kun benyttes spillere som har spilt en eller flere enkeltkamper
for laget i det innledende puljespillet. Dispensasjon kan søkes for spillere som har vært forhindret fra å
delta i noen av de innledende rundene pga. skade. Dispensasjon kan også søkes dersom det skal settes
inn en for en skadet spiller i finalerunden, så fremt reserven har spilt en eller flere enkeltkamper for et
lag fra samme klubb i lavere divisjoner. Ved dispensasjon må skadetilfellene dokumenteres.
Begrunnelse:
Norgesmesteren for lag skal være den klubb som hele sesongen under ett har vært det beste laget, og i
sluttspillet skal man ikke kunne hente inn sterkere spillere som kan utgjøre en vesentlig forskjell på
lagets spillestyrke.
Vedtak: Styret slutter seg til KKs forslag.

BESTEMMELSER OM SERIESPILL FOR KLUBBLAG
Oppmenn og dommere
Stryke «I Eliteserien bør oppmannen være forbundsdommer, mens det i lavere divisjoner kan brukes
kretsdommere.»
Begrunnelse:
Inngår i turneringsreglementet pkt. 9 Turneringsledelse
Vedtak: Styret slutter seg til KKs forslag.
BESTEMMELSER OM SERIESPILL FOR KLUBBLAG
Fjerne pkt Rapportering
Arrangøren er ansvarlig for at resultater på lagkampskjema blir rapportert i NBFs turneringssystem
samme dag som lagkampen spilles…
Begrunnelse:
Punktet er dekket av Turneringsreglement pkt. 17 Rapportering
Vedtak: Styret slutter seg til KKs forslag.
BESTEMMELSER OM SERIESPILL FOR KLUBBLAG
Protester
32 …. «Protest som innsendes til NBF skal være fullstendig begrunnet og sendes rekommandert.»
erstattes med «Protest som innsendes til NBF skal være begrunnet.»
Begrunnelse:
Rekommanderte brev er unødvendig
Vedtak: Styret slutter seg til KKs forslag.
BESTEMMELSER OM OPPMANN OG DOMMERE VED NASJONALE TURNERINGER
Oppmann
Fjerne pkt 4: Som oppmann (og evt. viseoppmann) kan det benyttes forbundsdommere eller andre med
tilsvarende kjennskap til spilleregler og turneringsreglement.
Begrunnelse:
Inngår i turneringsreglement pkt. 9 Turneringsledelse
Vedtak: Styret slutter seg til KKs forslag.

BESTEMMELSER OM KLASSIFISERING, RANGERING OG
RANGERINGSTURNERINGER
E Begrensning for spill i utlandet.
Siste setning endres fra: Bestemmelsen gjelder ikke spillere, som er tatt ut av TIK til konkurranser
eller andre arrangementer.
Endres til
Dispensasjon kan søkes NBF for spillere som samme helg skal spille i internasjonale mesterskap,
kvalifisering til slike mesterskap, eller i andre spesielle tilfeller.
Begrunnelse:
Tydeliggjøring av intensjonen i bestemmelsen. Bestemmelsen berører flere fagkomiteer.
Vedtak: Styret slutter seg til KKs forslag.
BESTEMMELSER OM SPILLERE, LEDERE OG NBF-MEDLEMMER VED NASJONALE
TURNERINGER
Fjerne krav om 15 minutters pause
Begrunnelse:
Også oppført under TURNERINGSREGLEMENT pkt 15. Pauser mellom kamper. Alternativt fjerne
kravet fra reglementet og beholde det i bestemmelsen.
Vedtak: Styret slutter seg til KKs forslag.
28/16 – Styresaker fra TIK
1. TIK ønsker å foreslå at vi flytter TT inn under UK

Forslag fra TIK vedr TT
TIK foreslår å flytte Talentteamet fra TIK til UK
Begrunnelse
Svært mye av aktiviteten som foregår i TT bærer mer preg av breddesatsing enn av toppidrett.
Praktisk gjennomføring
I praksis har tilbudet til store deler av denne gruppen vært samlingen i mai + samlingen i august. Vår
tanke er at disse aktivitetene og all annen oppfølging av denne gruppen gjennom året gjennomføres
av UK.
P.t. er det Sondre Flaaten Jørgensen og Christian Thode som er trenere på disse gruppene, og så vidt
vi har bragt på det rene, ønsker de å fortsette uavhengig av ansvarlig komité.

De aller beste U15 spillerne tenker vi å ta med på enkelte reiser sammen med U17 landslaget i TIK
regi.
Økonomisk vil vi overføre prosjekt 52007 til UK, mens 52008 helt eller delvis blir igjen i TIK for å
kunne tilby turneringer til de beste U15 spillerne.
Vedtak: Styret slutter seg til TIKs forslag.
2. TIK ønsker å åpne uttak til landslag enda mer enn hva som ble vedtatt i sak 20/15 (?)

Forslag fra TIK vedr. åpning for deltagelse på seniorlandslag
Ved uttak foretatt av NBF til offisielle landskamper/mesterskap (som EM team / EM mixed team), skal også
seniorspillere som ikke følger den sentrale NBF satsingen vurderes. Deltagelse i OL forutsetter at spilleren bor
og trener sammen med resten av landslaget ved vårt nasjonale satsingssenter.
Spillere som velger å stå utenfor den sentrale satsingen, og ønsker å bli vurdert for ovennevnte oppdrag:
-

-

-

kan bli tatt ut som en del av NBF’s offisielle landslag ved sesongstart, men vil ikke motta støtte i form
av utstyr ut over det som er nødvendig til representasjonsoppdrag. Under slike oppdrag er det kun
tillatt å spille med NBF godkjent utstyr og sponsor.
må selv betale for sin reise til Oslo ved landslagsoppdrag / samlinger dersom ikke annet er avtalt med
TIK.
NBF’s sportssjef kontakter aktuelle spillere til samtale. For at TIK skal ha en mulighet til å vurdere
spillere som ikke trener sammen med landslaget til daglig, må partene avklare følgende:
o Kan spilleren delta på de samlingene TIK legger opp til gjennom sesongen?
§
NBF forutsetter ja, men spesielle forhold kan medføre avvik.
o Hvilke og hvor mange uker gjennom sesongen kan spilleren delta på treningen ved det
nasjonale satsingssenteret i Norge?
§ NBF forutsetter minimum 5, men spesielle forhold kan medføre avvik.
o Er det mulig for spilleren å delta på oppkjøringsturneringer de blir tatt ut til i forkant av
aktuelle mesterskap?
§ NBF forutsetter ja.
o Kan spilleren føre treningsdagbok på lik linje med ordinære landslagsspillere, og oppfylle krav
til treningsmengde i forhold til seniorlandslag? TIK trenger kontaktinformasjon til ansvarlig
klubbtrener.
§ NBF forutsetter at kriteriet oppfylles.
o Hvilke norske rankingturneringer kan spilleren delta på?
§ NBF forutsetter minimum 2, men spesielle forhold kan medføre avvik.
o Hvilke mesterskap (U23, NM senior, NIC) kan spilleren delta på?
§ NBF forutsetter deltagelse ved alle mesterskap.
Spillere med spesielle, personlige behov kan få tilpasset sitt opplegg slik at de kan fortsette sin satsing
på badminton selv om de ikke trener til daglig i Oslo. Eksempler på slike behov kan være:
o Studier
o Overgang fra junior til senior alder
o Familiære eller sosiale forhold

TIK ønsker at flest mulig av de som blir tatt ut til landslaget skal bo og trene ved vårt nasjonale senter, og
mener at dette er den eneste måten vi kan få kvalitet nok i treningsarbeidet på. Med ovennevnte tiltak håper vi
allikevel på at de som av en eller annen grunn ikke kan eller ikke ønsker dette, skal kunne fortsette sin satsing
på aller øverste nivå.

De spillerne som velger å satse ved det nasjonale senteret vil helt naturlig få et større fokus fra NBF gjennom
den daglige treningen og oppfølgingen. Det vil også bli slik at spillerne som gir mest tilbake til fellesskapet ved å
trene med landslaget til daglig, vil få noe mer tilbake i form av reiser gjennom sesongen. TIK, i første rekke
representert ved senioransvarlig, vil sammen med sportssjef og landslagstrener til enhver tid bestemme hvilke
spillere som tas ut til hvilke oppdrag.

Vedtak: Styret slutter seg til TIKs forslag.
29/16 - Oppnevning av komitemedlemmer og utvalg
Vedtak: Komitemedlemmer og utvalg oppnevnes normalt av styret, etter innstilling fra komiteleder, i
første styremøte etter forbundsting, eller etter behov.
Det er valgte komiteleder, eller dennes valgte vararepresentant, som representerer komiteen i styret.
Medlemmer i komiteer, eller utvalg, utover komiteens leder (eller nestleder dersom leder ikke kan
møte), har kun rådgivende funksjon.
30/16 – Neste styremøte
Vedtak: Neste styremøte avholdes på Gardermoen 25. mai med start kl. 17.00.
31/16 – Spillesteder Eliteserien 2016/2017 (denne saken ble behandlet pr. e-post i etterkant av
styremøtet)
Følgende klubber har søkt om å være arrangør for Lillerunden:
Kristiansand, Bergen, Vestre Aker og Bygdø
Følgende klubbe har søkt om å være arrangør for Storrunden:
Moss
Følgende klubber har søkt om å være arrangør for Finalerunden:
Kristiansand, Sandefjord
KK foreslår at Eliteserien arrangeres følgende steder:
Lillerunden: Vestre Aker (begrunnelse: ny arrangør for forbundsarrangement, noe lavere kostnader
enn Bygdø)
Lillerunden: Kristiansand (begrunnelse: lavere kostnader enn Bergen da hall er gratis og kun én klubb
trenger å reise med fly til Krs.)
Storrunden: Moss (begrunnelse: eneste søker)
Finalerunden: Sandefjord (begrunnelse: Kristiansand arrangerte finalerunden i år og de er tildelt
Lillerunden)
Vedtak: Styret slutter seg til de arrangører og de spillesteder KK foreslår.

Referatsaker
03/16 - BECs årsmøte
04/16 – Årsmøte BWF

Ullevål, 10. mai 2016
Espen Larsen, generalsekretær

