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38/19 – Søknad om dispensasjon for å delta i turnering i utlandet samtidig som 

Norgesranking i Moss 

 

Fra: Torjus flåtten <toffeflaatten@hotmail.com>  
Sendt: onsdag 16. oktober 2019 13:39 
Til: svendsen.jeanette <svendsen.jeanette@gmail.com>; npj <npj@bssj.no> 
Kopi: Badmintonforbundet <badminton@badminton.no> 
Emne: Søknad om å spille Slovenia International. 
 
«Hei.  
 
Jeg søker dispensasjon til å spille Slovenia international. Samme helg som Moss ranking. Etter en god 
start på mitt og Vegard sitt makkerskap med 2 finaler som endte en turneringsseier i Kypros 
international og en runner up i Czech international. Vil vi prøve å kvalifisere oss til EM i Kiev. Vi har 
ikke mulighet til å få spilt nok turneringer og dermed ha en mulighet for å kvalifisere oss til EM og 
representere Norge. Med mindre vi får spilt turneringer som Slovenia International. På bare 2 
turneringer er vi klatret opp til 300 plass på verdensrankingen. Og er den nest beste parret fra Norge 
på verdensrankingen. Utover at vi vil kvalifisere oss til EM, så er det viktig for våres utvikling at vi får 
spilt mye internasjonalt. Dette er en utfordring for oss, fordi Vegard må ofte spille lagkampen i DK i 
helger som vi kunne spilt internasjonalt. Vi er ikke som mange andre norske spillere forpliktet til å 
spille Moss ranking da vi begge to er utenfor landslaget. Vi mener at vi vil bidra mere til norsk 
badminton ved å spille Slovenia enn å bli hjemme og ikke spille turnering den helgen. Spesielt med 
tanke på at vi har fått en bra start internasjonalt. Noe som også andre land bemerker, som igjen gir 
oppmerksomhet til Norge. Mvh Torjus Flåtten» 

 

«Hei, 
 
Jeg (Peter Rønn Stensæth) har som mål å kvalifisere meg til EM individuell i 2020, og jeg må dermed 
samle sammen nok poeng på verdensrankingen for å klare det. Jeg søker dermed om dispensasjon til 
å få lov til å spille Slovenia Future Series fra 21-24 november, selv om den er samme helg som Moss 
ranking. 
Jeg har allerede spilt en rankingturnering denne sesongen (Kristiansand), og skal spille Oslo Cup, slik 
at jeg kommer til å oppfylle kravet om å spille to rankinger i løpet av en sesong. 
 
Håper dette lar seg gjøre. 
 
Påmeldingsfristen til Slovenia er på tirsdag 22 oktober, så jeg trenger et raskt svar. 
 
Mvh 
Peter Rønn Stensæth» 

Søknadene ble oversendt Toppidrettskomiteen (TIK) for behandling og anbefaling. 
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Toppidrettskomiteen (TIK) gir følgende anbefaling til avgjørelse av søknaden. 

Søknad om disp. til å spille i utlandet samme helg som det er Norgesranking turnering i 

Moss. 

TIK forstår reglene slik: 

1. Styret skal avgjøre søknadene. TIK skal gi sin anbefaling. 

2.Spillere som bor i utlandet bør ikke søke om å spille i utlandet samme helg som det er 

Norgesranking i Norge, da de spesielt er unntatt i bestemmelsen.  

3.Hovedreglen er at det ikke er anledning til å spille turnering i utlandet samme helg som det 

er Norgesranking i Norge. 

4.Det kan gis disp. av Styret med 2 begrunnelser som er aktuelle å vurdere i denne saken; når 

det gjelder kvalifisering til internasjonale mesterskap og ved spesielle forhold. 

5.TIK har vurdert søknadene og mener: 

- det er ikke snakk om en slik type kvalifisering til et internasjonalt mesterskap som gir 

hjemmel til å dispensere. 

- det er ikke noen spesielle forhold i saken som gir hjemmel til å dispensere.  

TIK har vurdert dette etter de normer TIK mener er retningsgivende for forståelsen av 

tingbehandlingen, og vedtaket når denne bestemmelsen ble vedtatt på Forbundstinget for noen 

år siden. TIK har ikke vurdert dette ut fra hva som er best for den enkelte spiller isolert sett, 

da vi mener det ligger utenfor hva som er riktig for TIK og Styret å ta med i vurderingene.  

TIK har videre spesielt vurdert om det at en av spillerne i et doublepar bor i utlandet og derfor 

kan spille i utlandet samme helg, eller det at spilleren som bor i utlandet må spille lagkamper i 

sin utenlandske klubb og derfor bruker helger til det, er å regne som et spesielt forhold som er 

en grunn til å gi disp. til makkeren. I denne saken mener vi at det ikke er tilfelle. 

5.TIKs anbefaling. 

TIK anbefaler ikke søknadene. Begrunnelsen fremkommer av punktene over. 

Vedtak: Styret slutter seg til TIKs anbefaling om ikke å innvilge søknadene om dispensasjon. 

 


