
PROTKOLL STYREMØTE PR. E-POST 26. MARS 2014 
 
Ingen styremedlemmer hadde kommentarer til KKs innstilling som var i henhold til endelig vedtak. 
 
 
Styresak 
 
11/14 - Søknad om dispensasjon fra bestemmelse om Landsfinalen for lag U13 og U15 
 
Berlevåg turn og idrettsforening Badminton og Finnmark Badmintonkrets søker om dispensasjon fra 
følgende punkt i bestemmelsen om Landsfinalen: «Kun lag som har deltatt i kretsenes lagseriespill 
kan delta i landsfinalen. Klubber som har deltatt i lagserien med flere lag, kan om ønskelig stille med 
alle spillerne på ett samlet lag.» 
 
For å unngå at kun én klubb i kretsene gjennomfører internt lagspill og for å stimulere til større 
innsats i kretsene, presiserte vi i høst at lag fra min. 2-3 klubber må ha deltatt i lagspillet i kretsene 
for at vinneren skal kunne bli invitert til Landsfinalen. Vår strategi var til dels vellykket og Berlevåg og 
Finnmarkskretsen har lagt seg i sælen for å få til lagseriespill. De fikk arrangert lagkamp mot Kirkenes 
i U15-klassen, men ingen andre klubber stilte lag i U13-klassen. 
 
Konkurransekomiteen ser at et avslag vil virke demotiverende og vil være i mot hensikten til UK’s 
arbeide, og anbefaler at NBF gir dispensasjon på dette punktet i bestemmelsen. Vi vil også tillate at 
lag fra andre kretser i samme situasjon blir invitert. Dersom det ikke mottas innsigelser mot dette 
senest innen 27. mars vil dispensasjonen bli innvilget. 
 
vedtak: 
Det gis dispensasjon fra bestemmelsen om Landsfinalen i henhold til søknad. 
 

 
 

 Berlevåg turn og idrettsforening Badminton 

 

Søknad om dispensasjon fra lagspillreglene aldersbestemte klasser 

 
Finnmark badmintonkrets har prioritert lagspill de siste 4 – 5 årene.  

- Lagspillhelg ble på styrmøte i Tana i september satt til lørdag 15. februar 2014 

- Lagspillhelg ble informert om på Finnmark badmintonkrets sin egen terminliste 

(oppsummeringsliste over turnering aktuelle for Finnmark) 

- Lagspillhelg ble kommunisert til klubbledere via møtereferat 

 

Lagspill for aldersbestemte klasser ble arrangert i Berlevåg lørdag 15. februar 2014. 

Til tross for god informasjon i forkant, var det foruten Berlevåg kun Kirkenes 



badmintonklubb som stilte med et lag i U15. Berlevåg stilte med 3 lag i u 13 og to lag i 

u15.  

 

Badminton i Berlevåg er en klubb som har påtatt seg et stort sosialt ansvar. For å si det 

helt enkelt driver klubben med breddeidrett i stor skala, noe som går på bekostning av 

muligheter/ressurser for å dyrke frem talenter.  

 

Badminton i Berlevåg har gått i bølgedaler mht medlemmer i alle tider hvor det har 

vært badmintonklubb på stedet. Da nåværende leder overtok ansvaret i 2007 hadde 

klubben 5 medlemmer (barn). Vi har bygget opp klubben til det den er i dag, med stabilt 

omkring 80 medlemmer ved de siste 3 idrettsregisteringene. Tatt i betraktning at vi 

kun har 1000 innbyggere er det et høyt medlemstall 

 

Lagspill i regi av NBF er et breddetiltak i regi av utviklingskomiteen. Informasjon sendt 

ut til klubbene i epost datert 20.august 2013 sier blant annet følgende: 

 
Lagserien for voksne og ungdom vil være et viktig element i forbundets satsning for å øke 

badmintonaktiviteten på nasjonalt plan. 
 

Berlevåg er klar over kravet til lagspill i overnevnte brev om deltakelse fra klubber: 

 
Det må minimum arrangeres lagspill mellom minst 2/3 klubber for å kunne delta i 

landsfinalen i denne klassen. 
 

BT & IF badminton vil med dette søke om dispensasjon for deltakelse i 

Lagspillfinalen 2014 for laget i U13, til tross for at kun lag fra Berlevåg deltok.  

 

Vår gruppe U13-spillere er den største gruppen i Finnmark. Dette fordi klubben over 

lang tid har prioritert breddeidrett og dermed økt antall medlemmer. Vi har også at vi 

har arbeidet og vært positive promotører av lagspill over lang tid.  

 

Vi ønsker at Berlevåg ikke skal straffes for at andre klubber i Finnmark ikke 

prioriterte å stille til lagspill eller av andre årsaker ikke kunne delta.  

 

Det viktigste for på et overordnet nivå for NBF er å opprettholde og øke 

medlemsmassen, og det samme gjelder for badmintongruppene lokalt. Ved å dispensere 

for reglene for lagspill jf søknaden mener vi at NBF er med på å legge til rette for at vi 

kan være med på å opprettholde våre medlemstall. 

 

Vi håper Norges badmintonforbund ser positivt på denne søknaden, da vi mener lagspill 

er et av mange elementer som er med på å holde interessen for badminton oppe i 

Berlevåg  

 

 

Berlevåg 9. mars 2013 



 

 

 

Mirjam N. Hammeren  Anne A. Johnsen   Helene Johnsen 

Leder (sign)    styremedlem (sign)   styremedlem 

(sign)     
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VEDR SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LAGSPILLREGLENE   

 
Viser til brev vedr søknad om dispensasjon fra reglene om lagspill for U13 og U15. 

Styret i Finnmark Badminton Krets støtter BT & IF, Badmintongruppa, sin søknad om 

å få delta med U13-lag i Landsfinalen til våren. 

 

Kretsstyret har jobbet for å få til lagspill i både U13 og U15 denne sesongen. 

Klubbene har sagt at de vil delta. Lagspillhelg ble terminfestet og alt lå til rette for at 

Finnmark skulle få med lag til Landsfinalen. 

 

Da arrangementet skulle finne sted, var det bare Kirkenes BK som kom med ett lag i 

U15. De andre klubbene klarte ikke å stille med lag. 

 

BT & IF gjennomførte arrangementet og stilte med 3 lag i U13 og 2 lag i U15. 

 

Finnmark Badminton Krets vil derfor be Norges Badminton Forbund om å dispensere 

fra reglene om lagspill for U13 og U15 og tillate BT & IF får stille med lag i U13 

klassen, selv om ikke andre klubber kunne delta. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Kjell Kålheim 



Leder Finnmark Badminton Krets 

 

 

 

 

 

 

Kopi: BT & IF, Badmintongruppa 
 


