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SAKENES BEHANDLING 
 

SAK 1: ÅPNING 
President Trond Wåland åpnet Forbundstinget 2018, lørdag 9. juni kl. 14.00., 
på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen, ved å ønske tingrepresentantene og 
gjestene velkommen. En spesiell velkomsthilsen ble rettet til æresmedlemmene 
Kåre G. Sørensen og Nils Petter Johansen, samt NIFs representant Marit 
Roland Udnæs. 
Deretter redegjorde presidenten for forbundets status gjennom en 
gjennomgang av de forskjellige aktivitetsområder både fra talerstolen og via 
videokavalkade. Han la vekt på at forbundet i perioden har hatt økt aktivitet 
totalt sett, og at det for perioden sett under ett også har vært medlemsvekst. 
Økonomien er god, og perioden sett under ett har gått i pluss i forhold til 
budsjett. 
Presidenten foretok også utdeling av diplomer for vinner av 
Norgesmesterskapet for lag 2016/2017 og 2017/2018 
Avdelingsvinnerne av 1. divisjon sesongen 2016/2017 og 2017/2018, fikk også 
sine velfortjente diplomer. 
 
Det fremkom ingen innvendinger mot måten Forbundstinget var innkalt på, og 
presidenten erklærte Forbundstinget for lovlig satt. 
 
Under tingmiddagen lørdag kveld ble Michael Fyrie-Dal utnevnt til 
æresmedlem. 

 
 

SAK 2: GODKJENNING AV DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS    
 FULLMAKTER 
 Listen over fullmakter, kontrollert av Forbundsstyret, innstilles   
 til godkjenning. 
  
 Vedtak: Listen over fullmakter ble godkjent av Forbundstinget. 
 
 Med stemmerett: Lørdag 9. juni 42 representanter 
    Søndag 10. juni 42 representanter  
 
 
DELTAGERE FORBUNDSTINGET 9.-10. JUNI 2018: 

1. Trond Wåland     NBF, forbundsstyret 
2. Geir Storvik     NBF, forbundsstyret 
3. Helene Abusdal     NBF, forbundsstyret 
4. Ottar Stenrud     NBF, forbundsstyret 
5. Kjell Kålheim     Finnmark Badmintonkrets 
6. Jarle Grann     Kirkenes BK 
7. Kent Nyheim     Hålogaland Badmintonkrets 
8. Britt Anita Mikkelsen    Tromsø BK 
9. Yngve Larssen-Nøkland    Tromsø BK 
10. Odd Magne Lund    Midtnorsk Badmintonkrets Nord 

11. Elin Karina Hanssen    Midtnorsk Badmintonkrets Nord 

12. Heidi Landfald Hasselvold   Grong BK 

13. Ann Kristin Lenning    Herøy IL 

14. Ole Christoffer Olsen    Herøy IL 

15. Jan Aage Nyborg    Midtnorsk Badmintonkrets Sør 
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16. Erik Winger     Orkanger BK 

17. Hans Jarle Einarsen    Badmintonkretsen Vest 

18. Christian Bøe     Bergen BK 

19. Ingrid Teistung     Bergen BK 

20. Elena B. Ellingsen    Bergen BK 

21. Hilde Lehtinen     Karmøy BK 

22. Ivan Sundt     Karmøy BK 

23. Tor Geir Bue     Kristiansand BK 

24. Mette Østhassel    Kristiansand BK 

25. Frode Rosseland    Kristiansand BK 

26. Emmy Camilla Johansen   Nøtterøy BK 

27. Nils Petter Johansen    Nøtterøy BK 

28. Hilde Parnemann    Slagen BK 

29. Jarle Krokeide     Slagen BK 

30. Kjetill Gunnarson    Oslofjorden Badmintonkrets 

31. Maria Stenrud     Oslofjorden Badmintonkrets 

32. Frank o. Nygård     Asker BK 

33. Niels Jørgen Søby Pedersen   Bygdø BK 

34. Jonas Christensen    Frogner IL 

35. Hege Rikheim     Frogner IL 

36. Øystein Wiborg     Haugerud IF 

37. Tor Egil Kristensen    Moss BK 

38. Kari Bunes     Moss BK 

39. Marielle Høidebraaten    Moss BK 

40. Jeanette Svendsen    Vestre Aker 

41. Arben Holstad     Vestre Aker 

42. Heidi Kleveland     Vestre Aker 

43. Christian Hervard    Bærum BK 

  
 
Kontrollkomiteen: 

1. Anne Gro Rikheim    Frogner IL 

Observatører: 

1. Terje Fjelldal     Oslofjorden Badmintonkrets 

2. Sonja Wåland     Kristiansand Badmintonklubb 

Æresmedlemmer: 

1. Kåre G. Sørensen    Kristiansand Badmintonklubb 

2. Nils Petter Johansen    Nøtterøy Badmintonklubb 

Forbundskontoret: 

1. Espen Larsen     Generalsekretær 
2. Johnny Askevig     Sportssjef 
3. Charlotte Støelen    Utviklingskonsulent 
4. Andre Høidebraaten    Konsulent 
5. Jørn Hafsten     Konsulent 
6. Rune. B. Hansen    Dirigent 
7. Marius Imset     Dirigent 
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SAK 3: GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN 
1. Tinget ledes av 2 valgte dirigenter. Disse ordner seg imellom ledelsen 

av møtet. Protokollen føres av de valgte sekretærer, som selv fordeler 
arbeidet. Protokollen undertegnes av dirigentene samt av 2 
representanter spesielt valgt til dette. 
 

2. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og må være undertegnet 
med organisasjonens og representantens navn. Tidligere forslag kan 
ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes frem etter at strek er satt, 
eller at saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker 
som står på sakslisten. 

3. Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være 
gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. 
Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi 
stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  

4. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det 
fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare 
foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler 
som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller 
ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og 
stemmene anses som ikke avgitt. For øvrig foregår avstemningene 
ved stemmetegn, hvis dirigenten ikke finner at det bør foretas skriftlig 
votering. 

5. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn 
halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to 
kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg 
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

6. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å 
anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette 
gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange 
kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har 
fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom 
de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som 
har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres 
valget ved loddtrekning. 

7. Alle forslag og vedtak føres inn i protokollen, med antall avgitte 
stemmer for og mot. Det føres ikke referat av de enkelte innlegg. De 
som har ordet i en sak navngis i protokollen. 

 
8. Dersom NBFs lov eller denne forretningsorden ikke gir anvisning for 

hvilken behandlingsprosedyre som skal følges i en sak, skal vanlig 
forhandlingspraksis følges. Den dirigent som leder møtet skal i siste 
instans avgjøre hva som er praksis. 

 
Dirigent Rune B. Hansen gjorde oppmerksom at det nå i henhold til NIFs og NBFs Lov er ny 
forretningsordning og at den ble fulgt. 
(Ny forretningsorden:  
 

§ 2-20. Dirigent/sekretær 
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Ting og årsmøte ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgte sekretær behøver å være medlem 
eller 
valgt/-oppnevnt representant. Det kan velges flere dirigenter og sekretærer. 
 

§ 2-21. Stemmegivningen 

 (1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med 
alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan 
møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 
(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis 
det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. 
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder 
det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. 
(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, 
foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg 
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 
(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn 
halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke 
tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer 
enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne 
avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. 
Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

 
Vedtak: Forretningsorden enstemmig vedtatt. 
 
 
 

SAK 4: GODKJENNING AV SAKSLISTEN 
 
Til saken hadde følgende ordet: Kjetill Gunnarson, Oslofjorden Badmintonkrets,Tor Egil 
Kristensen Moss BK, Kari Bunes, Moss BK, Trond Wåland, forbundsstyret, Helene Abusdal, 
forbundsstyret, Nils Petter Johansen, Nøtterøy BK, Heidi Landfald Hasselvold, Grong BK, 
Niels Jørgen Søby Pedersen, Bygdø BK. 
 
Moss BK fremmet følgende forslag til gjennomføring av sak: 
Vi gjennomfører valg på postene 

- Nestleder IUK 
- Leder TIK 
- Nestleder TIK 

Som vanlig til tross for at Valgkomiteens innstilling er sendt for sent i forhold til NIFs Lov. 
For at klubber og kretser som er uenige i Valgkomiteens innstilling skal få en reell mulighet til 
å fremme motkandidater, åpnes det for benkeforslag på ovennevnte poster under valget 
søndag 10/6-18. 
 
Forbundsstyret fremmet følgende forslag: 
Forbundsstyret slutter seg til forslaget, men foreslås at ordlyden om benkeforslag endres til at 
det åpnes for å fremme motkandiater, men forslag på motkandidater må sendes dirgentene 
senest innen kl. 21.00. lørdag 9/6-18. 
 
Vedtak: Saklisten, med forslaget til Moss BK, men med endringsforslaget til forbundsstyret, 
vedtatt. 35 stemte for og 8 stemte mot.  
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SAKSLISTE 
 
1. Åpning 
2. Godkjenning av de fremmøtte representanters fullmakter 
3. Godkjenning av forretningsorden 
4. Godkjenning av sakslisten 
5. Valg av Tingets funksjonærer 
6. Beretning for perioden 
7. Regnskap 
8. Retningslinjer for virksomheten 2018-2020, strategiplan og virksomhetsplan 
9. Innkomne forslag 
 
 

A. LOVSAKER: 
 
 
1. FORBUNDSSTYRET 
Lov for Norges Badminton Forbund, Innledning 
 
 
2. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS (OFBK) 
Lov for Norges Badminton Forbund, Innledning 
 
 
3. FORBUNDSSTYRET 
Lov for Norges Badminton Forbund, § 1 Formål (b og d) 
 
 
4. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS 
Lov for Norges Badminton Forbund, § 1, Formål 
 
 
5. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS 
Lov for Norges Badminton Forbund, § 1, Formål 
 
 
6. FORBUNDSSTYRET 
Lov for Norges Badminton Forbund, § 4 Medlemskap, (2) 
 
 
7. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS 
Lov for Norges Badminton Forbund, § 4, Medlemskap (3) 
 
 
8. FORBUNDSSTYRET 
Lov for Norges Badminton Forbund, § 7 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, 
forslagsrett mv. 
 
 
9. FORBUNDSSTYRET 
Lov for Norges Badminton Forbund, § 8 Valgbarhet og representasjonsretten for 
arbeidstaker og oppdragstaker, 1. 
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10. FORBUNDSSTYRET 
Lov for Norges Badminton Forbund, § 9 Valgbarheten og representasjonsretten for andre 
personer med tilknytning til NBF, 1. 
 
 
11. FORBUNDSSTYRET 
Lov for Norges Badminton Forbund, § 13 Regnskap, revisjon, budsjett mv., 2. 
 
 
12. FORBUNDSSTYRET 
Lov for Norges Badminton Forbund, § 13 Regnskap, revisjon, budsjett mv., 4. 
 
 
13. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS 
Lov for Norges Badminton Forbund, § 13 Regnskap, revisjon, budsjett mv. 
 
 
14. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS 
Lov for Norges Badminton Forbund, § 13 Regnskap, revisjon, budsjett mv. (9) 
 
 
15. FORBUNDSSTYRET 
Lov for Norges Badminton Forbund, § 14 NBFs ting, 1. 
 
 
16. FORBUNDSSTYRET 
Lov for Norges Badminton Forbund, § 14 NBFs ting, 2. 
 
 
17. FORBUNDSSTYRET 
Lov for Norges Badminton Forbund, § 15 Representasjon på forbundstinget, 1. 
 
 
18. FORBUNDSSTYRET 
Lov for Norges Badminton Forbund, § 15 Representasjon på forbundstinget, 4a. 
 
 
19. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS 
Lov for Norges Badminton Forbund, § 15 Representasjon på forbundstinget 
 
 
20. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS 
Lov for Norges Badminton Forbund, § 17 Forbundstingets oppgaver (1)  m) og § 21 
Komiteer og utvalg 3 (2) 
 
 
21. FORBUNDSSTYRET 
Lov for Norges Badminton Forbund, § 17 Forbundstingets oppgaver (1) I. g) l), § 21. NBFs 
styre (1) C og § 21 Komiteer og utvalg 3 (2) 
 
 
 
 
22. FORBUNDSSTYRET 
Lov for Norges Badminton Forbund, § 19 Ekstraordinært særforbundsting, (1) c. 
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23. FORBUNDSSTYRET 
Lov for Norges Badminton Forbund, § 20 NBFs styre, 1. 
 
 
24. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS 
Lov for Norges Badminton Forbund, § 20 NBFs styre (1) 
 
 
25. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS 
Lov for Norges Badminton Forbund, § 20 NBFs styre (3) 
 
 
26. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS 
Lov for Norges Badminton Forbund, § 20 NBFs styre (3) 
 
 
27. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS 
Lov for Norges Badminton Forbund, § 20 NBFs styre (1) 
 
 
28. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS 
Lov for Norges Badminton Forbund, § 20 NBFs styre (4) 
 
 
29. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS 
Lov for Norges Badminton Forbund, § 20, 17 og 21 NBFs styre  
 
 
30. FORBUNDSSTYRET 
Lov for Norges Badminton Forbund, § 21 Komiteer og utvalg, 1. 
 
 
31. FORBUNDSSTYRET 
Lov for Norges Badminton Forbund, § 21 Komiteer og utvalg, 2.3. 
 
 
32. FORBUNDSSTYRET 
Lov for Norges Badminton Forbund, § 21 Komiteer og utvalg, 3. 
 
 
33. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS 
Lov for Norges Badminton Forbund, § 21 Komiteer og utvalg, 3.  
 
 
34. FORBUNDSSTYRET 
Lov for Norges Badminton Forbund, § 22 Særkretser/regioner. 
 
 
35. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS 
Lov for Norges Badminton Forbund, § 22 Særkretser/regioner 
 
 
36. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS 
Lov for Norges Badminton Forbund, § 22 Særkretser/regioner 
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37. FORBUNDSSTYRET 
Lov for Norges Badminton Forbund, § 24, Spilleberettigelse, 1. 
 
 
38. FORBUNDSSTYRET 
Lov for Norges Badminton Forbund, § 24, Spilleberettigelse, 1c. 
 
 
39. FORBUNDSSTYRET 
Lov for Norges Badminton Forbund, § 24, Spilleberettigelse, 2. 
 
 
40. VESTRE AKER 
Lov for Norges Badminton Forbund, § 24, Spilleberettigelse, punkt 2 
 
 
41. BÆRUM BK 
Lov for Norges Badminton Forbund, § 24, Spilleberettigelse, punkt 5 
 
 
42. FORBUNDSSTYRET 
Lov for Norges Badminton Forbund, § 24, Amatørregler og Turneringsreglement 
 
 
 

B. IKKE LOVSAKER. 
 
Turneringsreglement 
 
1. KOLVEREID I.L. 
Turneringsreglementet, Kap. I. Generelle regler, punkt 6, Klasser 
 
2. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS 
Turneringsreglementet, Kap. III., Regler for kretsmeterskap (KM) 
 
3. BÆRUM BK 
Turneringsreglementet, Kap. IV, Regler for seriespill for klubblag, punkt 6,  
 
Bestemmelser 
 
1. BÆRUM BK 
Bestemmelser om seriespill for klubblag, Anmeldelse, punkt 4 
 
 
2. VESTRE AKER 
Bestemmelser om seriespill for klubblag, Anmeldelse, punkt 4 
 
 
3. BÆRUM BK 
Bestemmelser om seriespill for klubblag, Anmeldelse, punkt 4a 
 
4. VESTRE AKER 
Bestemmelser om seriespill for klubblag, Seriesystemet, punkt 8 
 
5. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS 
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Bestemmelser om seriespill for klubblag, Seriesystemet, punkt 8 
 
6. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS 
Bestemmelser om seriespill for klubblag, Seriesystemet, punkt 8 
 
7. VESTRE AKER 
Bestemmelser om seriespill for klubblag, Seriesystemet, punkt 9 
 
8. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS 
Bestemmelser om seriespill for klubblag, Seriesystemet, punkt 9,  
 
9. VESTRE AKER 
Bestemmelser om seriespill for klubblag, Lagkampene, punkt 11 
 
10. VESTRE AKER 
Bestemmelser om seriespill for klubblag, Lagkampene, punkt 12 
 
11. MOSS BK 
Bestemmelser om seriespill for klubblag, Lagkampene, punkt 13 
 
12. BÆRUM BK 
Bestemmelser om seriespill for klubblag, Lagoppstilling, punkt 15 
 
13. VESTRE AKER 
Bestemmelser om seriespill for klubblag, Lagoppstilling, nytt punkt 16 
 
14. MOSS BK 
Bestemmelser om seriespill for klubblag, Lagoppstilling, tillegg punkt 18 
 
15. MOSS BK 
Bestemmelser om seriespill for klubblag,Opprykk og nedrykk, punkt 21 
 
16. VESTRE AKER 
Bestemmelser om seriespill for klubblag,Opprykk og nedrykk, punkt 21 
 
17. VESTRE AKER 
Bestemmelser om seriespill for klubblag,Opprykk og nedrykk, tillegg punkt 21 
 
18. VESTRE AKER 
Bestemmelser om seriespill for klubblag,Opprykk og nedrykk, punkt 22 
 
19. MOSS BK 
Bestemmelser om seriespill for klubblag,Oppmann og dommere, nytt punkt 29 
 
20. VESTRE AKER 
Bestemmelser om klassifisering, ranking og rankingturneringer 
 

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

Til dirigenter ble følgende foreslått: Rune B. Hansen og Marius Imset 
Til sekretærer ble følgende foreslått: Charlotte Støelen og Jørn Hafsten  
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Til å underskrive protokollen ble følgende foreslått: Ingrid Teistung, Bergen BK og 
og Øystein Wiborg, Haugerud I.F. 
 

Vedtak: De foreslåtte ble valgt. 
 

SAK 6: BERETNING FOR PERIODEN 
  Styrets beretning for perioden finnes på sidene 75-97. 
 
Til saken hadde følgende ordet: Kjetill Gunnarson, Oslofjorden Badmintonkrets, Jeanette 
Svendsen, Vestre Aker. 
 
Vedtak: Beretningen enstemmig vedtatt, inkludert få innkomne korrekturendringer på navn. 
 

SAK 7: REGNSKAP 
  a: Opplesning av revisjonsberetning 2016, side 97. 
   Opplesning av revisjonsberetning 2017, side 107. 
  b: Opplesing av kontrollkomiteens beretning 2016, side 99. 
   Opplesing av kontrollkomiteens beretning 2017, side 110. 
            c:         Regnskap for perioden 01/01/16-31/12/16, side 101. 
  og 01/01/17-31/12/17, side 112. 
 
Til saken hadde følgende ordet: Niels Jørgen Søby Pedersen, Bygdø BK, Jeanette Svendsen, 
Vestre Aker, Tor-Egil Kristensen, Moss BK. 
 
Vedtak: Regnskapene enstemmig vedtatt. 
 

SAK 8: RETNINGSLINJER – strategiplan for perioden 2018 – 2022 og virksomhetsplan 
 Forbundsstyret har etter innspill på forrige ting utarbeidet strategiplan og 
virksomhetsplan. Målet er å tydeligere synliggjøre utvalgte prioriterte 
strategiområder, samt vise en oversikt over virksomheten for kommende 
periode. 

  Planene er tatt inn i Årboka, side 125. 
 

  Forbundsstyrets innstilling: 
Forbundsstyret anbefaler at fremlagte strategiplan for perioden 2018 – 2022, 
og virksomhetsplan, legges til grunn for Forbundets videre  

  langtidsplanlegging. 
 
 
 
 
Strategiplan 
Til saken og innledningen av Strategiplanen, inkludert punkt 1. og 2. side 128, samt 
«Onepagen» side 129, hadde følgende ordet: Trond Wåland, forbundsstyret, Jeanette 
Svendsen, Vestre Aker, Niels Jørgen Søby Pedersen, Bygdø BK, 
 
Vestre Aker foreslo følgende endring under området Trenerutvikling side 131: 
Tillegg: Forbundsstyret får i oppgave å tallføre hovedmål for all tre strategiområdene på sitt 
andre styremøte. 
 
Vedtak: Forslaget ikke vedtatt. 28 stemte mot og 10 stemte for. 
 
Vestre Aker foreslo følgende endring under området Strategisk klubbutvikling side 131: 
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Gjøre om setningen som starter med «Hovedmålet». Hovedmålet med dette strategiområdet 
er å øke antall medlemmer, avdekke beste praksis for rekruttering og innføre beste praksis 
målinger. 
 
Vedtak: Forslaget ikke vedtatt. 24 stemte mot og 11 stemte for. 
 
Vestre Aker foreslo følgende tillegg under «Onepagen» side 129:  
Legge til mål: Dobbelt så mange, dobbelt så aktive. 
 
Bygdø BK foreslo at første setning under «Onepagen» side 129, Virksomhetside, endres til: 
Vi skal tilrettelegge for at badminton kan spilles av alle og på alle nivåer. 
 
Vedtak Strategiplanen: Forbundsstyrets fremlagte forslag til «Strategiplan for Norges 
Badminton Forbund for perioden 2018-2022», med endringsforslagene fra Vestre Aker og 
Bygdø BK, som tilhører «Onepagen», vedtatt med 34 stemmer for og 2 stemmer mot.  
 
Virksomhetsplan 
Til saken hadde følgnede ordet: Trond Wåland, forbundsstyret, Jeanette Svendsen, Vestre 
Ake 
Vestre Aker foreslo følgende endring under 1.3 Administrasjon side 133: 
Målsetningene legges til:  

- Lansere nye hjemmesider for NBF 
- Planlegge strukturere og lansere en helhetlig dokumentasjonsløsning (sharepoint) som 

vil fungere for organisasjonen som helhet 
- Ukentlig oppdatering av sosiale medier 

 
Vedtak: Forslaget falt: 28 stemte mot og 8 stemte for. 
 
Vestre Aker foreslo følgende under 2.1 Forbundsnivå side 133: 
Tillegg etter setning som slutter med «organiasjonsmessige løsninger: Forbundsstyret skal gå 
gjennom antall komiteer, inndeling av arbeidsoppgaver mellom komiteene og navn på 
komiteene. 
 
Vedtak: Forslaget falt. 25 stemte mot og 11 stemte for.   
 
 
Vedtak: Forbundsstyrets forslag til virksomhetsplan vedtatt. 34 stemte for og 2 stemte mot. 
 
 
 
 
 

SAK 9: INNKOMNE FORSLAG 

 

Dirigent Rune B. Hansen innledet om innkomne forslag, A. Lovsaker, forslag 1. til og med 
forslag 22. Alle forslag er kun oppdateringer/presieringer og endring av ord, og innebærer 
ingen reelle endringer av innhold. 

Til saken hadde også følgende ordet: Kjetill Gunnarson, Oslofjorden Badmintonkrets, Geir 
Storvik, forbundsstyret, Tor Egil Kristensen, Moss BK. 

 

 Vedtak: Lovsakene fra og med nummer 1 til og med nummer 22 enstemig vedtatt 
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A. LOVSAKER: 
 
 

1. FORBUNDSSTYRET 
 
Lov for Norges Badminton Forbund,  
 

1. Innledning,   

 

Gammel tekst: Lov for Norges Badminton Forbund (NBF), stiftet 24. oktober 1938, med 

senere endringer. Godkjent av Idrettsstyret den 17. mars 2014. 
 

Ny tekst (endring kan gjerne utheves):  N Lov for Norges Badminton Forbund (NBF)  

forbund, stiftet 24. oktober 1938, med senere endringer. Godkjent av Idrettsstyret (NIF) 

den 17. mars 2014. 
 
Begrunnelse: Presisering av at  idrettsstyret er NIFs styre 
 

2. Paragraf (§) nummer: 1 
Punkt 1 (b og d): 

 
Gammel tekst:  

§ 1 Formål 

 

 NBF skal også:  

b) Avholde, eller la avholde, Norgesmesterskap og landskamper, samt 

approbere badmintonturneringer forøvrig.  

d) Påse overholdelsen av disse lover, amatørreglene, turneringsreglementet og NBFs øvrige 

bestemmelser.  
 
Ny tekst (endring kan gjerne utheves):   
 

§ 1 Formål 

 

 NBF skal også:  

b) Avholde, eller la avholde, Norgesmesterskap og landskamper, samt 

approbere godkjenne badmintonturneringer forøvrig.  

d) Påse overholdelsen av disse lover, amatørreglene, turneringsreglementet og NBFs øvrige 

bestemmelser.  
 
Begrunnelse: Forbedring av språk. Vi har ingen amatørregler. 
 

3. Paragraf (§) nummer: 2 
Punkt 2 

 
Gammel tekst: World Badminton Federation (WBF) 
 
Ny tekst Badminton World Federation (BWF) 
 
Begrunnelse: Feil navn var brukt. 
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4. Paragraf (§) nummer: 4 
Punkt nr: 2 

 

Gammel tekst: Søknad om medlemskap sendes Norges Badminton Forbund via idrettskretsen. 

Utmelding skjer på samme måte. 
 
Ny tekst (endring kan gjerne utheves):  Søknad om medlemskap sendes Norges Badminton Forbund via 
idrettskretsen. Utmelding skjer på samme måte.  Kriterier for opptak er angitt i NIFs lov (§10.2 i lov av 
??). 

Begrunnelse:  Dette er kriterier som gjennom NIFs lov også gjelder oss. Referanse til loven vil hjelpe 
med å finne de kriterier som gjelder. 
 

5. Paragraf (§) nummer: 7 
Gammel tekst:  

Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v. 

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av et idrettslag i 

minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved 

fullmakt. 

(2) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i NBF: medlem av styre, 

valgkomité, kontrollkomité, domsutvalg, appellutvalg. 

(3) Møteberettiget komité- og utvalgsmedlem uten stemmerett har tale- og forslagsrett i saker 

som ligger innenfor komiteens eller utvalgets arbeidsområde. 

(4) Revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært ting i saker som ligger innenfor sitt 

arbeidsområde. 

(5) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært ting 

i NBF. 

(6) Med forslagsrett menes retten for representant til å fremme forslag under forbundstinget. 

Kun representasjonsberettiget idrettslag/særkrets/region kan fremme forslag til behandling på 

særforbundstinget. 
 
Ny tekst:  

Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.  

(1) For å ha stemmerett og være valgbar, må man ha fylt 15 år, vært medlem av et idrettslag 
tilsluttet NBF i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene jf. NIFs lov § 10-4. Det 
samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet 
organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. 

(2)  En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i NBF: medlem av styret, 
valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor. 

(3)  Forslagsrett: 

a)  Styret i særforbundet har forslagsrett til og på NBFs ting.  

b)  Et representasjonsberettiget organisasjonsledd har forslagsrett til NBFs ting, og dets 
representant(er) har forslagsrett på tinget. 

c)  Møteberettiget komité/utvalg, jf. § 15 (4), har forslagsrett til NBFs ting i saker som ligger 
innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett 
på tinget innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.  
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 (4)  Talerett: 

a) Revisor har talerett på NBFs ting i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.     

b)  Representant fra NIF har talerett på NBFs ting. 

Begrunnelse:  Den nye teksten er i samsvar med NIFs lovnorm for særforbund og gir en klarere 
beskrivelse av stemmerett, valgbarhet, forslagsrett.  

 
6. Paragraf (§) nummer: 8 

Punkt nr: 1 
 
Gammel tekst: Arbeidstaker i NBF er ikke valgbar til verv i NBF eller overordnede organisasjonsledd. 
Tillitsvalgt som får ansettelse i NBF plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når 
ansettelsesforholdet opphører. 
 
Ny tekst (endring kan gjerne utheves):  Arbeidstaker i NBF er ikke valgbar til verv i NBF eller 

overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i NBF plikter å fratre tillitsvervet, og kan 

ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt 
 

Begrunnelse: Slik det står i dag, skal en ansatt som fratrer sin stilling i en ny periode 

gjeninntres, som er urimelig. Endringen er også i samsvar med NIFs lovnorm. 
 

7. Paragraf (§) nummer: 9 
Punkt nr: 1 

 
Gammel tekst:  

En person som har en avtale med NBF som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften 

av NBF er ikke valgbar til verv innen NBF eller overordnet ledd. Det samme gjelder 

styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med 

økonomiske interesse i driften av NBF. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt 

av NBF. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre 

tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører. 
 
Ny tekst: 

En person som har en avtale med NBF som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften 

av NBF er ikke valgbar til verv innen NBF eller overordnet ledd. Det samme gjelder 

styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med 

økonomiske interesse i driften av NBF. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt 

av NBF. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre 

tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt. 

Begrunnelse: Slik det står i dag, skal en ansatt som fratrer sin stilling i en ny periode 

gjeninntres, som er urimelig. Endringen er også i samsvar med NIFs lovnorm. 
 

8. Paragraf (§) nummer:  13 
Punkt nr: 2 

 

Gammel tekst:  
NBF skal engasjere revisor og velge en kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov 
§ 2-12.   
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Ny tekst (endring kan gjerne utheves):  ) NBF skal engasjere revisor og velge en kontrollkomité. 
Kontrollkomiteens oppgaver følger av § 21.   
 
Begrunnelse: NIFs lovnorm legger opp til henvisning til egen paragraf. Det er også enklere for oss. 
 

9. Paragraf (§) nummer:  13 
Punkt nr: 4 

 

Gammel tekst: For særforbund som avholder ordinært ting hvert år, skal tinget fastsette et 

budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. 
 
Ny tekst (endring kan gjerne utheves):  Hele paragrafen fjernes. 
 
Begrunnelse: Dekkes av det andre punkt 4 i lovteksten. 
 

1. Paragraf (§) nummer:  14 
Punkt nr:1 

 

Forslag: Fjerne fotnote 
 
Begrunnelse: Unødvendig henvisning. 
 

10.   Paragraf (§) nummer:  14 
Punkt nr: 2 

 

Gammel tekst:  Tinget innkalles av styret med minst 2 måneders varsel, til de organisasjonsledd 

som har representasjonsrett. 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. 
 
Ny tekst (endring kan gjerne utheves):  Tinget innkalles av styret med minst 2 måneders varsel, til de 
organisasjonsledd som har representasjonsrett. 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 §6-8 (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:  Vår egen lov følger NIFs lov og det gjør det enklere å referere til egen lov. 
 

11.   Paragraf (§) nummer: 15   
Punkt nr 1 

 

Gammel tekst:  

Klubber under 50 medlemmer sender 1 representant. Klubber mellom 50 og 100 medlemmer 

sender 2 representanter. Klubber over 100 medlemmer sender 3 representanter. Klubber sender 

sine representanter i forhold til sitt medlemstall pr 1. januar i året tinget avholdes. 

 

Kretsene/utvalgene sender 2 representanter. De kretser som består av flere fylke (storkretser) 
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sender 2 representanter. Stemmerett har kun de klubber som har oppfylt sine forpliktelser 

overfor forbundet. Representantene må ha fylt 15 år.  
 
Ny tekst (endring kan gjerne utheves):   

Klubber under 50 medlemmer kan sende opptil 1 representant. Klubber mellom 50 og 100 

medlemmer kan sende opptil 2 representanter. Klubber over 100 medlemmer kan sende opptil 

3 representanter. Klubber sender sine representanter i forhold til sitt medlemstall pr 1. januar i 

året tinget avholdes. 

 

Kretsene/utvalgene kan sende opptil 2 representanter. De kretser som består av flere fylke 

(storkretser) kan sende opptil 2 representanter. Stemmerett har kun de klubber som har oppfylt 

sine forpliktelser overfor forbundet. Representantene må ha fylt 15 år.  
 
Begrunnelse:  Mer i samsvar med praksis. Når det gjelder utvalg, må det spesifiseres hvilke utvalg 
dette gjelder. 
 

12.   Paragraf (§) nummer:  15 
Punkt nr: 4a 

 

Gammel tekst:  

Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom leder er 

forhindret fra å møte 
 
Ny tekst:  

Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom leder er 

forhindret fra å møte 
 
Begrunnelse: Utover de komiteer som nevnes i de andre delpunkter, er ledere av fagkomiteer 
automatisk styremedlemmer og har da også stemmerett. 
 

13.   Paragraf (§) nummer:  19 
Punkt nr: 1 

 

Forslag: Punkt c strykes 
 
Begrunnelse:  NIFs styre og idrettstyret er det samme her 
 

14.   Paragraf (§) nummer: 20  
Punkt nr 1 

 

Gammel tekst:  Medlem av styret kan ikke samtidig være medlem av styret i en badmintonkrets. 
 
Ny tekst: Hele setningen fjernes   
 
Begrunnelse:  Dette er ikke en del av NIFs generelle lover og det er ingen grunn til å ha en slik regel 
spesielt for NBF. 
 

15.   Paragraf (§) nummer: 21 
Punkt nr:  1 

 

Gammel tekst: Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs lov § 2-12. Kontrollkomiteens 
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plikter er nærmere beskrevet i disse bestemmelser. 
 

Ny tekst: Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs lov § 2-12. Kontrollkomiteens plikter 

er nærmere beskrevet i den nevnte lovparagraf. 
 
Begrunnelse:  Uheldig å snakke om bestemmelser her da vi har egne bestemmelser. 
 

16.   Paragraf (§) nummer: 21 
Punkt nr:  2.3 

 

Gammel tekst:  

Valgkomiteen velges på særforbundstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal 

legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på tinget. Medlem 

av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen. 

 

Valgkomiteen skal til forbundstinget fremlegge forslag til valg på de tillitsmenn som ifølge 

denne lov skal velges av forbundstinget. 
 

Ny tekst:  

Valgkomiteen velges på særforbundstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal 

legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på tinget. Medlem 

av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen. 
 
Begrunnelse:  Siste setning er fjernet da det er gjentagelse av hva som står tidligere. 
 

17.   Paragraf (§) nummer: 21 
Punkt nr:  3 

 

Gammel tekst: Til fagkomiteers møter innkalles medlem av BWFs tilsvarende komiteer. De 

møter med forslags- og talerett, men ikke stemmerett. 
 

Ny tekst: Til fagkomiteers møter innkalles de medlemmer av BWFs og BECs tilsvarende 

komiteer som representerer NBF. De møter med forslags- og talerett, men ikke stemmerett. 
 
Begrunnelse:  Det er naturlig å inkludere BEC her også. Spesifiseringen om at de representerer NBF er 
i forhold til praksis og intensjonen. 
 

18.   Paragraf (§) nummer: 22 
Punkt nr:   

 

Gammel tekst: Referatet av kretstingets forhandlinger sendes forbundstinget senest 14 dager 

etter kretstinget. 
 

Ny tekst: Referatet av kretstingets forhandlinger sendes forbundskontoret senest 14 dager etter 

kretstinget. 
 
Begrunnelse:  Rettelse 
 

19.   Paragraf (§) nummer: 24 
Punkt nr:  1 
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Gammel tekst: Forbundsstyret registrerer hvilke klubber spillerne representerer. 
 

Ny tekst: Forbundskontoret registrerer hvilke klubber spillerne representerer. 
 
Begrunnelse:  Rettelse 
 

20.   Paragraf (§) nummer: 24 
Punkt nr:  1c 

 

Gammel tekst: Dersom innsigelser fra den gamle klubb ikke er innkommet skriftlig eller pr. e-

mail til forbundskontoret innen 14 dager fra poststemplet dato, registreres spilleren som 

medlem av den nye klubben fra den dag forbundskontoret mottok innberetningen om 

spillerovergangen 
 

Ny tekst: Dersom innsigelser fra den gamle klubb ikke er innkommet skriftlig eller pr. e-mail til 

forbundskontoret innen 14 dager fra poststemplet dato, registreres spilleren som spilleberettiget 

for den nye klubben fra den dag forbundskontoret mottok innberetningen om spillerovergangen 
 
Begrunnelse:  En tydeliggjøring av at dette gjelder spilleberettigelse og ikke medlemskap.  
 

21.   Paragraf (§) nummer: 24 
Punkt nr:  2 

 

Gammel tekst: Forbundsstyret skal offentliggjøre spilleoverganger, samt fra hvilken dato 

spilleren kan representere den nye klubben.  
 

Ny tekst:  Forbundskontoret skal offentliggjøre spilleroverganger, samt fra hvilken dato 

spilleren kan representere den nye klubben.  
 
Begrunnelse:  Rettelse 
 

22.   Paragraf (§) nummer: 25 
Punkt nr:   

 

Gammel tekst: Forbundets amatørregler fastsettes av forbundstinget. Endringer i reglene må 

vedtas med 2/3 flertall og godkjennes av Idrettsstyret. Amatørreglene må ikke være mildere enn 

amatørregler fastsatt av overordnet idrettsmyndighet. Forbundets turneringsreglement fastsettes 

av forbundstinget.  

 
 

Ny tekst: Hele paragrafen fjernes 
 
Begrunnelse:  Dette er ikke en del av NIFs lover og en slik fastsettelse har aldri vært praktisert i NBF. 
 
Lovkomiteens innstilling: Lovkomiteen har ingen merknader til forslagene.  
 
 

23. Paragraf (§) 17 Forbundstingets oppgaver (1) I 

Nytt punkt g) Leder for Bredde- og inkluderingskomiteen 

Øvrige rebokstaveres. 

Nytt punkt l) Nestleder for Bredde- og inkluderingskomiteen 
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Medfører eventuelt også endringer i paragraf (§) 20 NBFs styre (1) c, og paragraf (§) 21 

Komiteer og utvalg (2) 5. 

 
 

2. Splitting av Utviklingskomitee (UK) til to komiteer 
 

1. ”Utviklingskomiteen” med områdene TalentTeam, Landsfinalen, jentesatsing, badmintonuken, 
ungdomsområdet og crossminton 

2. ”Bredde og inkluderingskomiteen” med områdene breddetiltak, rekruttering, 
klubbutvikling/startmøter, veteraner, anlegg og integrering 

 

Begrunnelse: 
• Hovedhensikten med å dele opp i to 

1. For mange arbeidsoppgaver pr. i dag 
2. Mer fokus på området med mer tyngde i styret 
3. Flere personer inn i arbeidet 
4. Lettere å finne noen som brenner for de to delområdene separat enn for det samlede dagens 

UK 

• Støtte de to komiteer vil ha behov for fra forbundskontoret 
1. Mer administrativ støtte enn i dag. Det er for mange prosesser som må drives helt i mål av 

komiteen. UK er en komité som ikke primært trenger badmintonkompetanse i staben, men 
administrativ kompetanse 

2. Det må gjøres endringer hvis vi mener noe med å ha fokus på alle de områdene som i dag 
ligger hos UK. Siden vi ikke ser det som en god løsning å kutte ut områder må etter vår 
mening komiteen deles i to for å få mer fokus på de enkelte områdene. 

 
Lovkomiteens innstilling: Lovkomiteen har ingen merknader til forslaget.  
 
Til saken hadde følgende ordet: Trond Wåland, forbundsstyret, Kjetill Gunnarson, Oslofjorden 
Badmintonkrets, Jeanette Svendsen, Vester Aker, Geir Strovik, forbundsstyret 
 
Vedtak: Forslaget vedtatt med 39 mot 4 stemmer. 
 

3. OFBK sak 1: Ny hovedmålsetning NBF «Dobbelt så mange, dobbelt så aktive» 
(Lovforslag) 

 
Gammel tekst: 
§ 1 Formål 
Mangler 

 
Ny tekst: 
§ 1 Formål 
(3) «Dobbelt så mange, dobbelt så aktive!» blir det overordnede mål for 2018-2024 
 
Prinsipalt bør denne endringen gjelde fra perioden 2018-20 
Subsidiært bør denne endringen gjelde fra perioden 2020-22 
Forslagsstiller ber om at avstemning gjøres for begge disse alternativene dersom nødvendig. 

 
Begrunnelse: 
Bruk av mål, formål og målsetninger er sentralt i all effektiv ledelse. Strateg Per Vestli skriver i sin blogg 
«Hvorfor er felles formål viktig for et team?» at «Et felles tydelig formål skaper to ting, muligheten til å 
jobbe godt mot felles delmål og muligheten til å styrke teamdeltagernes forpliktelse ovenfor hverandre 
og teamet som helhet.» 
 
Badmintonforbundet i Sverige har hovedformål Dubbelt så stora, dubbelt så bra! 

https://teamogledelse.no/2016/11/24/hvorfor-er-felles-formal-viktig-for-et-team/
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Dette viser at vekst blir det viktigste fokuset fremover. Når slike formål kommer på all formell 
dokumentasjon blir det det første forbundskontorets ansatte ser når de kommer på jobb om morgenen 
og det siste de ser når de går for kvelden… Slikt skaper resultater! 
 
Sveriges badmintonforbund skriver «Verksamhetsinriktningen har sin grund i Badminton Swedens vision, 
verksamhetsidé, övergripande strategier och mål. Det övergripande målet för 2016/17-2020/21 är att 
fördubbla verksamheten på alla nivåer fram till avslutad säsong 2019/20 och med den fördubblade 
basen som grund ta medaljer i Europa från U15 till Veteran, ”Dubbelt så stora och Dubbelt så bra”.» 
 
Svenskene satser altså på samtidig dublering i både medlemsmasse og i prestasjoner. 
 
Det samme burde vi klare i Norge. Rekruttering både av nye klubber og antall medlemmer og spillere i 
klubbene blir i de neste årene den viktigste kjerneprosessen og den viktigste satsingen. 
 
Oslofjorden badmintonkrets har hatt dette formålet uformelt en periode og har hatt kraftig vekst. 
For de klubbene som jobber under aktivitetspoengkrav har det veksten de siste fire årene vært på 70%, 
fra 256 til 436. Med mer halltid eller over 6 år hadde klubbene greit klart å få til en dublering.  
Forslagsstiller håper å få en workshop/presentasjon på ledermøtet til å gå dypere i doblingstiltak. 
 
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret støtter ikke forslaget og mener det ikke hører til under 
Lovsaker, men under visjon i Strategiplanen. 
 
Til saken hadde følgende ordet: Geir Storvi, forbundsstyret, Nils Petter Johansen, Nøtterøy BK, Kari 
Bunes, Moss BK, Trond Wåland, forbundsstyret 
 
Vedtak: Forslaget ikke vedtatt. 32 stemte mot og 6 stemte for. 
 
 

4. OFBK sak 2: NBF prosesskomite Utvikling splittes i Rekruttere og Arrangere 
(Lovforslag) 

 
Gammel tekst: 
§ 20 NBFs styre 
(1) c) fagkomiteene: 

– Utviklingskomiteen 
§ 17 Forbundstingets oppgaver 
m) Foreta følgende valg:  

I. Forbundsstyre med vararepresentanter: 
    f) Leder for Utviklingskomiteen 
    j) Nestleder for Utviklingskomiteen 
§ 21 Komiteer og utvalg 
3. Valgkomiteen 
(2) Andre faglige utvalg og komiteer i henhold til § 20 (2) pkt. 5. NBF har følgende faste fagkomiteer: 
3. Utviklingskomiteen, som skal arbeide for utbre kjennskap til og interesse for badminton. 
 
Ny tekst:  
§ 20 NBFs styre 

c) (1) c) 6 komiteledere i prosesskomiteene: 
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– Rekrutteringskomiteen (R), Arrangementskomiteen (A), Konkurransekomiteen (K), 
Utdanningskomiteen (U), Prestasjonskomiteen (P), Særkretskomiteen (S) 

§ 17 Forbundstingets oppgaver 
m) Foreta følgende valg:  

I. Forbundsstyre med vararepresentanter: 
 c) Leder for Rekrutteringskomiteen 
 d) Leder for Arrangementskomiteen  

    h) Nestleder for Rekrutteringskomiteen     
    i) Nestleder for Arrangementskomiteen 
§ 21 Komiteer og utvalg 
3. Valgkomiteen 
(2) Andre faglige utvalg og komiteer i henhold til § 20 (2) pkt. 5. NBF har følgende faste komiteer: 

– Rekrutteringskomiteen (R), Arrangementskomiteen (A), Konkurransekomiteen (K), 
Utdanningskomiteen (U), Prestasjonskomiteen (P), Særkretskomiteen (S) 

 
Prinsipalt bør denne endringen gjelde fra perioden 2018-20  
da det kan komme forslag til valg av styremedlemmer allerede for perioden 2018-20. 
Subsidiært bør denne endringen gjelde fra perioden 2020-22. 
Forslagsstiller ber om at avstemning gjøres for begge disse alternativene dersom nødvendig. 
 
Dersom utviklingskomiteen splittes på andre måter enn mellom rekruttering og arrangement  
ber forslagsholder også om at forbundstinget stemmer over start fra 2018 eller start fra 2020. 
 

Kandidater: 
Forslagsstiller har navngitte leder- og varakandidater til de nye komiteene 2018-20, og avventer 
innspill fra forbundsstyret 2016-18 og/eller valgkomiteen hvordan formidle kandidatnavnene. 
 

Begrunnelse: 
Dagens utviklingskomite har gradvis fått flere og flere arbeidsoppgaver, prosjekter og programmer, og 
skal samtidig dekke en større og større bredde, både arrangement av gjentagende turneringer og 
samlinger samt rekrutterings-, klubbutviklings-, markedsførings-, sosiale medie-, og webside-aktiviteter. 
Det blir for mye for 1-2 personer å drifte og utvikle. Samtidig er Utvikle et upresist prosess-ord og direkte 
misvisende for alle driftsarrangementene komiteene gjennomfører. Drift er ikke utvikling og utvikling 
bør fjernes fra navnet til alle komiteer. 
 
Tentative forslag til virksomhetsideer til Rekruttere og Arrangere vises under: 
Disse kan endres kraftig av kommende forbundsstyre, men kan gi en første indikasjon om skillet. 
 
NBF rekrutteringskomiteen (KR) skal klubbutvikle, markedsføre, informere, kommunisere, oppvise, 
samhandle og nettverke for å øke antall badmintonklubber, øke størrelses- og modenhetsnivået på 
klubbene, øke medlemsantallet i klubbene, samt øke treningsøkt-, konkurranse-, og prestasjons-
aktivitetene blant klubbens medlemmer og prioriterte aldergrupper, minoritetsgrupper, paragrupper, og 
kjønn. (Re-rekruttering til fornyet aktivitet er likeverdig med førstegangs ny-rekruttering). Viktige kanaler 
er kontaktdata, PR, markedsføringstiltak, maillister, websider og sosiale medier, samt 
webmasterkompetanse.  
 
KR eier rekrutteringsprosessene Klubboppstart, Klubbutvikling, Klubbavvikling, PR/ Markedsføring, 
Websider, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, andre sosiale medier. KR eier flerårige programmer; 
NBF Websider, NBF Nyhetsstreaming, NBF Facebook åpne sider, NBF Facebook lukkede sider, NBF 
filmarkiver, NBF bildearkiver, NBF live streaming, NIF Bedre Klubb, Ressurspooler, SkoleBadminton, 
ShuttleTime, og Badmintonuken. RK eier utviklingsansvaret for applikasjonene NIF Bedre Klubb, Atea 
Klubb, Sosiale medier. 
 
NBF arrangementskomiteen (KA) skal (drifts)arrangere og kalenderadministrere nasjonale og 
forbunds-utvalgte mesterskap, turneringer, lagserier, samlinger, miljø- og gruppetiltak samt samlinger for 
prioriterte aldergrupper, minoritets-/para-grupper, og kjønn.  
Komiteen skal koble spillere, trenere, arrangørklubber, dommere, haller og tider. 
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KA eier prosessene Kalenderadministrasjon, Klubbtildeling, Lagseriearrangement. KA eier flerårige 
turneringsprogrammer; (NIC), SeniorNM, JuniorNM/ ungdomslekene, U23-mesterskap, UBM, Veteran-
NM, Ressurspooler. KA eier flerårige lagserie-programmer; Eliteserien, Landsfinalen U13/U15, 
Divisjonsserier. KA eier andre flerårige programmer; Talent-, Jente-, Para-, og Minoritets-samlinger, 
Ressurspoolutvikling, Grenseløse idrettsdager, Crossmintonsamlinger. 
 

*** 
Det viktigste enkelttiltaket bak en vellykket «Dobbelt så mange, dobbelt så aktive!» vil være å etablere 
og styrke en rekrutteringskomite med særlig fokus på klubbutvikling og sosiale medier. Klubbutvikling 
gjelder både oppstart av nye klubber og vekst i spillere og andre klubbmedlemmer. 
 
Hører at forbundsstyret vurderer å splitte utviklingskomiteen i bredde og inkluderingskomiteen samt 
utviklingskomiteen. Ordet bredde dekker noe av rekruttering men viser ikke at rekruttering er det 
viktigste, med ordet bredde forsvinner rekruttering langt nede på listen. Bredde og inkluderingskomiteen 
blir også et veldig langt navn og har da samme svakhet som IUK – instruksjons og utdanningskomiteen. 
Vi bør forenkle alle komitenavnene ned til ett ord hver. 
 
 
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret støtter ikke forslaget, men har selv et eget Lovforslag om 
å dele nåværende utviklingskomite og oppgaver i 2 komiteer. 
 
 
Til saken hadde følgende ordet: Kjetill Gunnarson, Oslofjorden Badmintonkrets. 
 
Saken ble trukket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. OFBK sak 3: Ny NBF prosesskomite Særkrets med leder/vara fra Særkretsstyrer 
(Lovforslag) 

 
Gammel tekst: 
§ 20 NBFs styre 
(1) Forbundsstyret består av: 

c) 4 komiteledere i fagkomiteene: 
– Instruksjons- og utdanningskomiteen – Konkurransekomiteen  

– Utviklingskomiteen – Toppidrettskomiteen 
Ny tekst:  
§ 20 NBFs styre 
(1) Forbundsstyret består av: 
 c) 6 komiteledere i prosesskomiteene:: 

– Rekrutteringskomiteen (R), Arrangementskomiteen (A), Konkurransekomiteen (K), 
Utdanningskomiteen (U), Prestasjonskomiteen (P), Særkretskomiteen (S) 

§ 17 Forbundstingets oppgaver 
m) Foreta følgende valg:  

I. Forbundsstyre med vararepresentanter: 
    g) Leder for Særkretskomiteen 
    l) Nestleder for Særkretskomiteen 
§ 21 Komiteer og utvalg 
3. Valgkomiteen 
(2) Andre faglige utvalg og komiteer i henhold til § 20 (2) pkt. 5. NBF har følgende faste fagkomiteer: 
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– Rekrutteringskomiteen (R), Arrangementskomiteen (A), Konkurransekomiteen (K), 
Utdanningskomiteen (U), Prestasjonskomiteen (P), Særkretskomiteen (S) 

 
Prinsipalt bør denne endringen gjelde fra perioden 2018-20  
da det kan komme forslag til valg av styremedlemmer allerede for perioden 2018-20. 
Subsidiært bør denne endringen gjelde fra perioden 2020-22. 
Forslagsstiller ber om at avstemning gjøres for begge disse alternativene dersom nødvendig. 

 
Kandidater: 
Forslagsstiller har navngitte leder- og varakandidater til særkretskomiteen 2018-20, og avventer 
innspill fra forbundsstyret 2016-18 og/eller valgkomiteen hvordan formidle kandidatnavnene. 
 

Begrunnelse: 
Norsk badminton har gradvis fått flere og flere arbeidsoppgaver, prosesser og applikasjoner, og vil 
fortsette å øke i kompleksitet hvis NIFs antagelser stemmer. NBF bør derfor øke antallet komiteer, 
styremedlemmer og ressurspersoner ved å etablere en særkretskomite. Behovet for aktive kretser øker 
stadig og kretsene får gradvis flere og flere ansvarsområder. Eget styremedlem vil da hjelpe.  
 
Tentative startforslag til virksomhetsideer til Særkretskomiteen (KS) vil være å fremme, samle inn, 
koordinere og rapportere kretsenes interesser og aktiviteter i norsk badminton, samt drive endrings-, 
effektiviserings- og organisasjonsutvikling for og i kretsene. KS har ikke underutvalg for tiden. KS eier de 
ulike prosessene Kretsoppstart, Kretsutvikling, Kretsavvikling. KS eier flerårige programmer; 
Fykesgrensetilpasninger, Tamilvekst, Ressurspooler. KS eier utviklingsansvaret for applikasjoner. Atea 
Klubb/KretsCMS & Atea Kretskontor 

 
*** 

Det nest-viktigste enkelttiltaket bak en vellykket «Dobbelt så mange, dobbelt så aktive!» vil være å 
etablere og styrke en særkretskomite med særlig fokus på rekrutteringstiltak på kretsnivå. Andre saker 
går dypere i spesifikke kretsrekrutteringstiltak og hvordan disse skal finansieres. 
 
 
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret støtter ikke forslaget, og mener også intensjonene om 
bedre kontakt med kretsene ivarets via forbudsstyrets eget Lovforslag o å dele nåværende 
utviklingskomite i 2. 
 
Til saken hadde følgende ordet: Trond Wåland, forbundsstyret, Nils Petter Johansen, Nøtterøy BK, 
Emmy Camilla Johansen, Nøtterøy BK, Niels Jørgen Søby Pedersen, Bygdø BK 
 
Vedtak: Forslaget ikke vedtatt. 32 stemte mot og 9 stemte for. 
 
 

6. OFBK sak 4: Navneendring NBFs 6 kjerneprosesskomiteer (Lovforslag) 

 
Gammel tekst: 
§ 20 NBFs styre 
(1) Forbundsstyret består av: 
a) 4 komiteledere i fagkomiteene: - Instruksjons- og utdanningskomiteen – Konkurransekomiteen  

– Utviklingskomiteen – Toppidrettskomiteen 
§ 17 Forbundstingets oppgaver 
m) Foreta følgende valg:  

I. Forbundsstyre med vararepresentanter: 
  a) President  
 b) 2 Visepresidenter 
 c) Leder for Instruksjons- og Utdanningskomiteen 
 d) Leder for Toppidrettskomiteen  
 e) Leder for Konkurransekomiteen 

    f) Leder for Utviklingskomiteen 
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    g) Nestleder for Instruksjons- og Utdanningskomiteen 
    h) Nestleder for Toppidrettskomiteen      
    i) Nestleder for Konkurransekomiteen 
    j) Nestleder for Utviklingskomiteen 
§ 21 Komiteer og utvalg 
3. Valgkomiteen 
(2) Andre faglige utvalg og komiteer i henhold til § 20 (2) pkt. 5. NBF har følgende faste fagkomiteer: 
1. Instruksjons- og Utdanningskomiteen som skal arbeide for opplæring av spillere, 
instruktører/trenere og administrative ledere. 
2. Konkurransekomiteen, som skal arbeide for et best mulig konkurransetilbud, herunder bl.a. 
forbundets terminliste, landsomfattende konkurranser, dommerspørsmål, opplæring av dommere og 
oppmenn, klassifisering av spillere, arrangementsteknikk. 
3. Utviklingskomiteen, som skal arbeide for utbre kjennskap til og interesse for badminton. 
4. Toppidrettskomiteen, som skal arbeide for utvikling av toppidrettsutøvere. 
 
Ny tekst:  
§ 20 NBFs styre 
(1) Forbundsstyret består av: 

c) 6 komiteledere i prosesskomiteene: 
– Rekrutteringskomiteen (R), Arrangementskomiteen (A), Konkurransekomiteen (K), 

Utdanningskomiteen (U), Prestasjonskomiteen (P), Særkretskomiteen (S) 
§ 17 Forbundstingets oppgaver 
m) Foreta følgende valg:  

I. Forbundsstyre med vararepresentanter: 
  a) President  
 b) 2 Visepresidenter 
 c) Leder for Rekrutteringskomiteen 
 d) Leder for Arrangementskomiteen  
 e) Leder for Konkurransekomiteen 

    f) Leder for Utdanningskomiteen 
    g) Leder for Særkretskomiteen 
    h) Nestleder for Rekrutteringskomiteen     
    i) Nestleder for Arrangementskomiteen 
    j) Nestleder for Konkurransekomiteen 
    k) Nestleder for Utdanningskomiteen 
    l) Nestleder for Særkretskomiteen 
Ny tekst: (forts.)  
§ 21 Komiteer og utvalg 
3. Valgkomiteen 
(2) Andre faglige utvalg og komiteer i henhold til § 20 (2) pkt. 5. NBF har følgende faste komiteer: 

– Rekrutteringskomiteen (R), Arrangementskomiteen (A), Konkurransekomiteen (K), 
Utdanningskomiteen (U), Prestasjonskomiteen (P), Særkretskomiteen (S) 

 
Dersom det er stor diskusjon om ordet Prestere, ønsker forslagsstiller at Toppidrett beholdes. 
 
Prinsipalt bør kjerneprosessene være rekruttere, arrangere, konkurrere, utdanne, prestere. 
Subsidiært bør kjerneprosessene være rekruttere, arrangere, konkurrere, utdanne, TOPPIDRETT 
Forslagsstiller ber om at avstemning gjøres for begge disse alternativene dersom nødvendig. 

 
Prinsipalt bør denne endringen gjelde fra perioden 2018-20  
da det kan komme forslag til valg av styremedlemmer allerede for perioden 2018-20. 
Subsidiært bør denne endringen gjelde fra perioden 2020-22. 
Forslagsstiller ber om at avstemning gjøres for begge disse alternativene dersom nødvendig. 
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Begrunnelse: 
Utgangspunkt for norsk idrett er NIFs 4-års-dokument «Idrettspolitisk dokument 2015-2019» (IPD). Her 
beskrives nytt vokabular for kjerneprosesser i norsk idrett som tre-delte.  

 
«– Med «rekruttere» mener vi økning i antall personer som blir medlem og deltar i én eller flere 
aktiviteter. I en stor organisasjon med mange grener og tilbud for alle aldre, er både ny-rekruttering av 
tidligere medlemmer til re-rekruttering til fornyet aktivitet likeverdig med førstegangsrekruttering 
– Med «ivareta og utvikle» mener vi organisasjonens oppfølging av medlemmene gjennom deres ulike 
livsfaser og aktivitetsvalg. Utvikling av kompetanse, idrettslig ferdighet og mestring, samt tilbud om 
fellesskap og treningsaktivitet, er viktige deler i den helheten som utgjør denne prosessen.  
– Med «prestere» mener vi organisasjonens samlede tilrettelegging for prestasjoner på et høyt idrettslig 
nivå med tanke på toppidrett og internasjonale prestasjoner." 
 
Kjerneprosessene kan da i badminton bli å rekruttere/ arrangere & konkurrere & utdanne/ prestere: 

 
Prosesskomiteene bør gjenspeile NIFs strategivokabular som er i ferd med å innføres i alle forbund, 
samt bør ha EN forskjellig startbokstav for sorteringsgrunner. I dag er det også ulikt antall bokstaver. 
 
Forslagstiller har tentativt fordelt alle kjerneaktiviteter i norsk badminton mellom disse 6 komiteene. 
Detaljer om komiteenes arbeidsoppgaver/mandat/instruks hører ikke hjemme i §21 Valgkomite. Slike 
mandater vil løpende endres og bør inn i relevante strategi-, utviklings-, og handlingsplaner. 
 
Forslagsstiller har siden mandat ble gitt til Arild Hammern og Kjetill Gunnarson under årstinget 2016 
jobbet med organisasjonsutvikling og strategidokumenter. Dette er en tidlig konsekvens av arbeidet, 
og et grunnlag for neste skritt uten dobbeltarbeide.  
 
 
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret støtte ikke forslaget. 
 
Til saken hadde følgende ordet: Kjetill Gunnarson, oslofjorden Badmintonkrets. 
 
Saken ble trukket. 
 
 

7. OFBK sak 5: Gradvis sammenslåing eksisterende kretser til kritisk masse særkretser 
(Lovforslag) 

 
Gammel tekst: 
§ 22 Kretser (legg merke til at en slik paragraf ikke finnes i NIFs lovnorm av 2015) 
Forbundet kan inndeles i kretser med egne styrer.  
Forbundsstyret (med forbundstinget som appellinstans) treffer avgjørelse om særkrets skal opprettes 
eller tillates opprettet. Kretsenes grenser fastsettes av forbundsstyret.  
Kretsenes lover skal godkjennes av Idrettsstyret etter innstilling av forbundsstyret. Loven skal være 
bygget på Lovnorm for særkretser vedtatt av N.I.F.  
Kontingenten til kretsene fastsettes av kretstinget. Forbundstinget fastsetter hvert år en 
maksimalgrense for kretskontingenten for samtlige kretser under ett. 
 Referatet av kretstingets forhandlinger sendes forbundstinget senest 14 dager etter kretstinget. 
Kretsstyrene virker som bindeledd mellom klubbene og forbundsstyret samt mellom klubbene og 
idrettskretsstyrene. 
 

Ny tekst: 
§ 22 Særkretser/Regioner: Etablering – Drift 

Forbundet kan inndele idrettslagene i særkretser/regioner med egne styrer, komiteer og utvalg.  
Forbundsstyret treffer avgjørelse om særkrets skal opprettes eller tillates opprettet.  
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Særkretsenes grenser fastsettes av forbundsstyret blant annet basert på prinsipper om kritisk 
størrelse, lagseriereisetid, sentrale byer med mange haller, fylkes- og idrettskretsgrenser, samt 
særbehov. 
. 
Særkretsstyrene virker som bindeledd mellom idrettslagene og Norges Badminton Forbund samt 
mellom idrettslagene og idrettskretsene. 
 
«De 12 største idrettslagene i hver særkrets (etter antall badmintonmedlemmer) plikter å innstille en 
kandidat hver til særkretsvalgkomitéen. Valgkomiteen i særkretsene vil så innstille hvor mange 
kandidater som skal inneha tillitsverv, og hvilke verv de skal ha.  Kretstinget vil foreta de endelige valg. 
Referater/protokoller fra avholdte særkretsting sendes forbundet senest 30 dager etter tinget.» 
(Merk at dette lovavsnittet behandles som egen sak, men vises dublert her utfra et helhetssyn) 
 
§ ny Særkretser/Regioner: Nedlegging – Sammenslutning (Basert lovnorm særkrets 2015 
§26) 
(1) Særkretsen kan bare nedlegges av Norges Badminton Forbund 
(2)  Norges Badminton Forbund har myndighet til å foreta sammenslutning av særkretser. 

Sammenslutning regnes ikke som nedlegging. 
(3)  Ved nedlegging eller annet opphør av særkretsen tilfaller særkretsens overskytende midler etter 

avvikling et formål godkjent av Norges Badminton Forbund. 
 
Prinsipalt bør denne endringen gjelde fra 2018-20 
Subsidiært bør denne endringen gjelde fra 2020-22 
Forslagsstiller ber om at avstemning gjøres for begge disse alternativene dersom nødvendig. 
 

Begrunnelse: 
Norges badmintonforbund (NBF) er den høyeste faglige myndighet innen norsk badminton. Som et 
særforbund består NBF av idrettslag og særkretser/regioner, som er tatt opp i NIF & idrettskretsene. 
Norske «badmintonklubber» består av særidrettsgrupper i fleridrettslag eller av særidrettslag med kun 
idretten badminton. Per 2016 finnes 114 klubber m/ aktivitetstall i idrettsregistreringen, 6 nedlagte og ca 
11 klubber som ikke rapporterer medlemstall, sum 125 klubber og 5525+ spillere. 
 
Per i dag er det 9 norske «badmintonkretser» grovt sett basert på Norges 19 fylker/ idrettskretser 

Nåkretser Klubber  Spillere Fylker (men med klubbunntak) 

Sør 21 
 

1131 
Aust-Agder, Rogaland, Vest-Agder, Telemark 
(syd) 

Vest 16  813 Hordaland, Sogn og Fjordane 

Finnmark 7  232 Finnmark 

Hedmark & 
Oppland 6 

 
160 Hedmark, Oppland 

Hålogaland 5  181 Troms, Nordland (nord) 

Midt Nord 9  450 Nord-Trøndelag, Nordland (syd) 

Midt Sør 14  494 Møre & Romsdal, Sør-Trøndelag 

Oslofjorden 24  1540 Akershus, Oslo, Østfold 

VBT 12  524 Buskerud, Vestfold, Telemark (nord) 

NBF totalt 2016 114  5525 Norge 

 
Særkretsenes nye grenser bør fastsettes av en prosjektgruppe ledet av den nye særkrets-komiteen 
nedsatt av forbundsstyret snarest mulig etter forbundstinget 2018 og baseres på prinsipper om kritisk 
størrelse, lagseriereisetid, sentrale byer med mange haller midt i det geografiske området, og fylkes- og 
idrettskretsgrenser. Særbehov, særlig store geografiske avstander, bør inkluderes. 
 
For å styrke lagserie, minimalisere reisetid og sikre kritisk masse spillere foreslås 5 nye særkretser: 

Nykretser Klubber Spillere Fylker (men diskuterer fortsatt klubbunntak) 

Midt 20 794 Møre & Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag 

Nord 15 563 Finnmark, Troms, Nordland, Svalbard (NB mer 
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lagseriereisestøtte) 

Øst 40 2150 Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Østfold, Vestfold 

Sør 23 1205 Aust-Agder, Rogaland, Telemark, Vest-Agder 

Vest 16 813 Hordaland, Sogn og Fjordane 

NBF 2016 114 5525  
Ut fra denne inndelingen vil muligens Telemark, Haugesund/Karmøy, Sunnmøre-klubbene, Nordland 
Syd og Vinstra/Otta kunne tilbys å velge kretsen som passer deres behov best. Prosjektet diskuterer. 
Nylig har det også kommet argumenter for å rediskutere en splitt av BK Sør. Om Nord blir 1 eller 2 
kretser kan også diskuteres da avstandene er så store at flere av størrelsesfordelene uteblir. 
 
På spillernivå, lederressurser og støtterolle/ressurspooler er det store variasjoner mellom klubbene: 

Nykretser MålKlubb StorKlubb MellomKlubb MindreKlubb SmåKlubb KritiskKlubb 

Midt 0 0 4 3 8 5 

Nord 0 0 2 2 8 3 

Øst 3 3 4 7 14 8 

Sør 1 2 2 8 4 6 

Vest 1 1 2 3 5 4 

Totalt 2016 5 6 14 23 39 26 

Spillere x>150 150>x>115 115>x>70 70>x>40 40>x>20 20>x>0 

Vervkrav NBF+Krets NBF+Krets NBF+Krets Kun Krets Kun Klubb Kun Klubb 

 
*** 

Andre viktige enkelttiltak bak en vellykket «Dobbelt så mange, dobbelt så aktive!» vil være å endre 
særkretsgrensene så kretsene oppnår kritisk masse. Dagens grenser skaper særkretser som er for små 
til at det kan stilles tilstrekkelige kandidater fra klubbene og dermed for små til både å gjennomføre 
kretsenes oppgaver og å finansiere kretsenes oppgaver, samtidig som norsk badminton og norsk idrett 
gradvis har fått flere og flere arbeidsoppgaver, prosesser og applikasjoner, og vil fortsette å øke i 
kompleksitet hvis NIFs antagelser stemmer. Behovet for aktive kretser øker stadig i alle voksende 
idretter og kretsene får gradvis flere og flere ansvarsområder. Fr å kunne bli dobbelt så bra bør NBF 
derfor minske antallet særkretser til kritisk masse, dvs ned til 5-6 kretser. 
 
 
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret støtter ikke forslaget. Styret har hatt en gjennomgang med 
kretsene og finner ikke grunnlag for store endringer, men er åpne for visse justeringer. 
Til saken hadde følgende ordet: Kjetill Gunnarson, Oslofjorden Badmintonkrets 
 
Saken ble trukket. 
 
 

8. OFBK sak 6: Endring representasjon og stemmerett kretser fra 2020 (Lovforslag) 

 
Gammel tekst: 
§ 15 Representasjon på forbundstinget 
(1) På NBFs forbundsting møter med stemmerett: 
a) representanter fra særkretser og/eller idrettslag etter følgende skala: 
Kretsene/utvalgene sender 2 representanter. De kretser som består av flere fylke (storkretser) sender 
2 representanter. (merk stavefeilen fylke) 
 
§ 15  Representasjon på særforbundstinget 

Prinsipalt Ny tekst: 
 (1) På særforbundstinget møter med stemmerett: 

a) Representanter fra særkretser etter følgende skala: 

• For medlemstall til og med 200: 1 representant  

• For medlemstall fra 201 til 400: 2 representanter  

• For medlemstall fra 401 til 1200: 3 representanter  

• For medlemstall fra 1201 til 2000: 4 representanter  

• For medlemstall fra 2001:  5 representanter 
Medlemstall aktiviteter hentes fra NIFs registre pr 1. januar i året tinget avholdes 
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Subsidiært Ny tekst: 
 (1) På særforbundstinget møter med stemmerett: 

a) Representanter fra særkretser etter følgende skala: 

• For medlemstall til og med 500: 2 representanter  

• For medlemstall fra 501 til 1000: 3 representanter  

• For medlemstall fra 1001:  4 representanter 
Medlemstall aktiviteter hentes fra NIFs registre pr 1. januar i året tinget avholdes 

 
For ordens skyld, disse nye stemmeretts-reglene bør først gjelde fra og med forbundstinget 2020. 
 
Forslagsstiller ber om at avstemning gjøres for begge disse alternativene dersom nødvendig. 
 

Begrunnelse: 
Dagens fordeling av stemmerett er lite demokratisk ut fra prinsippet ett medlem - én stemme. I følge NIF 
er organisasjonsleddene frittstående og selveiende enheter, bygd på demokratiske prinsipper.  
 
Samtidig bør ikke størrelse bety alt, så en viss balanse og støtte til mindre enheter bør etterstrebes.  
 
Dagens definisjon av medlemmer kan feiltolkes, så det bør presiseres at idrettslag defineres som 
særidrettsgrupper i fleridrettslag eller særidrettslag med kun idretten badminton. Dermed utelukkes 
telling av alle medlemmer i et idrettslag uansett aktivitetsidrett. Dato for telling og eksakte navn på NIFs 
registre bør også presiseres etter som NIFs medlemsregistersystemer utvikles. 
 
Dagens løsning basert på 2016-tall gir altså 2 stemmer til Oslofjorden med 1540 medlemmer og 2 
stemmer til Hedmark og Oppland med 160 medlemmer. Forslagsstiller mener dette ikke er i tråd med 
NIFs føringer om demokratiske prinsipper. 
 
NIFs representantkrav til kjønnsfordeling er ekstra krevende når det bare er 2 representanter. Dette er 
også et argument for at de fleste kretsene får 3 eller flere representanter, samtidig som de fleste 
kretsene vil bli større etter hvert som de slås sammen mot kritisk masse. 
 
 
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret støtter ikke forslaget. 
 
Til saken hadde følgende ordet: Geir Storvik, forbundsstyret, Kjetill Gunnarson, Oslofjorden 
Badmintonkrets 
Første del av forslaget, «Prinsipalt Ny tekst» ble trukket. 
Det ble så foretatt avsteming over andre del av forslaget, «Subsidiært Ny tekst». 
 
Vedtak: Forslaget ikke vedtatt. 27 stemte mot og 14 stemte for. 
 
 

9. OFBK sak 7: NBF/Idrettens regnskapskontor tar arbeidsgiveransvar/lønnskjøring 
særkretsansatte (Lovforslag) 

 
Gammel tekst: 
§ 20 NBFs styre 

(3) Styret skal: Mangler relevant tekst 
 
Ny tekst: 
§ 20  Særforbundets styre 
(2) Styret skal bl.a.: 

9. Forvalte arbeidsgiveransvaret for forbundets og særkretsenes faste ansatte og timeansatte 
(Forutsetningen er at særkretsen også benytter Idrettens regnskapskontor som regnskapsfører) 
 
Prinsipalt bør denne endringen gjelde fra perioden 2018-20  
Subsidiært bør denne endringen gjelde fra perioden 2020-22 
Forslagsstiller ber om at avstemning gjøres for begge disse alternativene dersom nødvendig. 
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Begrunnelse: 
OFBK har i perioder hatt timeressurskontrakter med 10+ trenere og sliter både organisatorisk og 
kostnadsmessig med månedlige utbetalinger til trenerne. OFBKs løsning har vært å ha lønnsrunder kun 
3-4 ganger i året, og dette er selvsagt lite populært hos trenerne, og noe OFBK gjerne forbedrer. 
OFBK ønsker 2018-19 å øke antall timeressurser til 20+ og da blir lønnskjøringer en flaskehals.   
 
Idrettens regnskaps kontor forteller at flere særforbund har tatt arbeidsgiveransvaret for både 
særforbundets og særkretsens faste ansatte og timeansatte. Dermed får de ansatte månedlige 
lønnskjøringer som så faktureres underliggende organisasjonsledd regelmessig. 
 
OFBK ber derfor forbundsting om å fremskynde at NBF/Idrettens regnskapskontor forvalter 
arbeidsgiveransvar for kretsansatte og gjennomfører månedlige lønnskjøringer. Ifølge IRK vil det komme 
pålegg fra Skatteetaten snart om at overordnede enheter må ta arbeidsgiveransvar for underordnede, 
så et slik ansvar kommer likevel, og det kan kun eventuelt utsettes. 
 
I tillegg ber OFBK om at forbundskontoret samler og formidler best practices om lønnskjøringer, 
lønnsnivåer og arbeidsgiveransvar og deres «felles rutiner, verktøy og hjelpemidler». Disse best 
practices bør regelmessig oppdateres i folderdelen av forbundets og kretsenes websider. 
Videre bør sentralisering av innsamling av politiattester diskuteres som et sentralt ansvar. 
 I dag må samme politiattest samles inn av både klubb, idrettslag, særkrets, forbund og NIF. 
Her må det være store effektiviseringsmuligheter. 
 
«IRKS uttalelse vedrørende sentralisering av lønnsrutiner (email av 5. april) 
Dette er et spørsmål om hvem som har arbeidsgiveransvaret. Uttalelse fra Skattedirektoratet er ganske 
klar og tydelig. Det er pr i dag tilrettelagt for å kunne avlønne fra underavdelinger/ grupper med eget 
styre og regnskap under hvert sitt grensebeløp. Men det kommer til å bli en endring i denne 
bestemmelsen ila inneværende år. Her må Forbundet ta stilling til hvem som har arbeidsgiveransvaret, 
og deretter gi beskjed til kretsene hva som gjelder.  
[IRK] har snakket med NIF i forhold til hva de gjør med sine kretser, og hos NIF er det slik at forbundet 
har arbeidsgiveransvaret (ref. styrevedtak), og alt som utbetales av lønn leveres til NIF. På bakgrunn av 
at det vil bli endringer i loven når det gjelder arbeidsgiveravgiftsplikt fra underledd, kan [IRK] ikke 
anbefale at dette er noe som innføres. Skatteetaten er veldig tydelig på at det blir endringer ila 2018.»  
 
 
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret støtter ikke forslaget, og mener forslaget innebærer 
detaljstyring av virksomheten, noe som ikke hører hjemme som som Lovforslag. 
 
Til saken hadde følgende ordet: Kjetill Gunnarson, Oslofjorden Badmintonkrets 
 
Saken ble trukket som Lovforslag og overført til behandling av Strategiplanen. 

 
 

10. OFBK sak 9: Årlig allokering budsjettmidler direkte til kretsene fra NIFs spillemidler 
(Lovforslag) 

 
Gammel tekst: 
§ 13 Regnskap, revisjon, budsjett mv. 
Egne tekster mangler 

 
Ny tekst: 
§ 13 Regnskap, revisjon, budsjett mv. 
(8)  Regiontilskuddet i spillemidlenes 5. post 2 rammetilskudd særforbund overføres direkte til 
særkretsene til bruk primært i rekrutteringstiltak. Disse tiltakene skal baseres på resultat-rapportering 
og tildeling i forhold til måloppnåelse. Dersom midlene ikke benyttes eller dokumenteres av kretsene 
skal beløpene tilbakeføres forbundet. 
 
Prinsipalt bør denne endringen gjelde fra perioden 2018-20  
Subsidiært bør denne endringen gjelde fra perioden 2020-22 
Forslagsstiller ber om at avstemning gjøres for begge disse alternativene dersom nødvendig. 
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Begrunnelse: 
Skal særkretsene kunne aktivt delta i «Dobbelt så mange, dobbelt så aktive!» må de etter hvert ha egen 
finansiering og budsjetter over det absolutte minimum. Gradvis er det vel norsk badmintons felles mål å 
budsjettere deltidsstillinger til et færre antall kretser med kritisk masse, slik at det faktisk er mulig for de 
enkelte kretsene å drive lokal drift, klubbutvikling og rekruttering. 
 
Når det gjelder hvor finansieringen skal komme fra, viser NIFs årsrapport følgende tilskudd til NBF: 

NBF tilskudd fra NIF 2016 % 

Rammetilskudd 1.650.185 29% 

Regiontilskudd 340.441 6% 

Integreringstilskudd 341.881 6% 

Utvikl. orientert ungd.idr. 411.583 7% 

Barne- og ungdomssatsing 1.674.310 29% 

Tilskudd fra Olympiatoppen1 690.000 12% 

Momskompensasjon 495.269 9% 

Utstyr Anlegg2 75.277 1% 

Andre tilskudd3 0 0% 

  5.678.946 100% 

 
Dokumentet «SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG 2017 - En gjennomgang av 
spillemiddelsøknadene og anleggssituasjonen» (utarbeidet av Kulturdepartementet og NIF i fellesskap) 
viser prinsippene bak fordelingen av Norsk Tippings spillemidler. Norsk Tippings overskudd til 
idrettsformål fordeles av Regjeringen. Post 5 går til NIF/særforbund/ idrettskretser. Post 5.1 går til NIF 
sentralt og regionalt, post 5.2 er grunnstøtte eller rammestøtte særforbund, post 5.3 går til barn, ungdom 
og breddeidrett, og post 5.4 går til toppidrett. 
 
Rammetilskudd til særforbundene – post 2 (eller 5.2) - består av 3 deler: 
• Grunntilskudd - går likt for alle særforbund direkte til NBF 
• Aktivitetstilskudd - vekting av alder, kjønn og mangfold 
• Regiontilskudd - 16,7% av rammetilskuddet gis som et regiontilskudd, som fordeles til særforbundene 
etter en modell som er basert på antall idrettslag. Det maksimale antallet idrettslag som kan utløse 
regiontilskudd, er satt til 1000. Særforbundene kan bruke midlene til arbeid i regionene slik de selv finner 
det formålstjenlig, helst aktivt sammen med særkretsene/regionene. 
 
For 2016 var regiontilskuddet til NBF på 340.441,- , som da indikerer nivået som overføres til kretsene, 
fordelt etter medlemsandel per særkrets.  
 
I dag viser note 5 i NBFs årsregnskap direkte og indirekte tilskuddsoverføringer fra særforbundet til: 
Aktiviteten under hver overføringstype er basert på emailkorrespondanse med generalsekretær. 

• Tilskudd til idrettslag 

o skoleprosjekt, utgiftsfordeling Eliteserien, kvalifisering til Eliteserien, jentetiltak, 

skoletiltak, støtte Norwegian International, utstyrsmidler osv. 

• Tilskudd til særforbund 

o videreføring Særforbundsalliansen (SFA) grunnet rolle leder i Styringsgruppen SFA 

• Tilskudd til badmintonkretser 

o jentetiltak, reisetilskudd/støtte til forbundsting, ledermøte osv. 

• Tilskudd til andre organisasjoner 

o Barents Games/Barentsssamarbeidet og et engangstilfelle med videreføring 
 
Forslagsstiller ønsker flere direkte tilskudd til særkretsene, helst så frie som mulige, men gjerne knyttet til 
de viktigste vekst- og finansieringstiltakene som finnes, rekrutteringstiltak. Har ikke kretsene en viss 
budsjettmessig frihet vil det være nesten umulig for dem å vokse og blomstre. 
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Med denne lovbestemte basisoverføringen vil alle Norges kretser for første gang ha budsjetter til bruk for 
litt større aktiviteter. Dagens utviklingsstrukturer er veldig topptunge og toppstyrte. Gradvis burde en 
balanse mellom toppstyrte og kretsstyrte tiltak etterstrebes. Andre måter å sikre slike tiltak og en slik 
budsjettbalanse kan gjerne foreslås fra forbundskontor/forbundsstyre, men foreløpig virker lovforslag 
gjennom forbundstinget som den mest effektive måten å få hurtig fremdrift. 
 
Prinsipielt bør forvaltningsordningen i forbund/krets/klubb gradvis dreie fra rene søknadsordninger over til 
større grad av resultatrapportering og tildeling i forhold til måloppnåelse 
 
Aktuelle rekrutteringsprosjekter kan være 

• Jenteprosjektet 

• Badminton i skolen 

• Badmintonuken 

• Lokal markedsføring rundt ShuttleTime 

• Kretssubsidierte trenerøkter til nystartede klubber 

• Lengre lister er under utvikling hos OFBK, vil være grunnlag for høstens aktiviteter 
 
Vekttallene for spillemidler for aldersgruppene er: (Merk 13-19-åringenes dominerende vekting) 

 
 
Hva er så verdien på en ny 13-19 åring i klubbenes medlemsregister. En første konservativ verdisetting 
gjort av forslagsstiller viser en verdi i totale overføringer til NIF på ca 2000,- 
Forslagsstiller ser frem til å kunne regne frem de eksakte tallene sammen med kontoret. 
 
Dermed er det viktigste norsk badminton kan gjøre for å kunne lønne flere ressurser sentralt på 
forbunds-kontoret å rekruttere flere 13-19-åringer. Rekrutteringsprosjekter som får mest støtte bør være 
de som rekrutterer flest 13-19-åringer. 
 
Dersom dette beløpet må tas fra andre budsjettposter anbefales det å ta fra toppidrett, men dette er 
egentlig en unødvendig diskusjon, da en korrekt gjennomføring av disse rekrutteringstiltakene burde 
generere flere inntekter (les spillemiddel-tilskudd) enn de koster. Beløpet burde derfor kunne dekkes fra 
forbundets reserver.  
 
 
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret støtter ikke forslaget, og mener saken hører inn under 
budsjettdiskusjon. 
 
Til saken hadde følgende ordet: Kjetill Gunnarson, Oslofjorden Badmintonkrets 
 
Saken ble trukket som Lovforslag og overført til behandling av budsjett. 
 
 

11. OFBK sak 10: innstillingsplikt kandidater 12 største klubber til særkretsvalgkomitéer 
(Lovforslag) 

 
Gammel tekst: 
§ 22 Kretser (legg merke til at en slik paragraf ikke finnes i NIFs lovnorm av 2015) 
Mangler om innstillingsplikt til særkretsvalgkomitéen 
 

Ny tekst: 
§ 22 Særkretser/Regioner: Etablering – Drift 

De 12 største idrettslagene i hver særkrets (etter antall badmintonmedlemmer) plikter å innstille én 



Norges Badminton Forbunds protokoll 2018  66 

kandidat hver til særkretsvalgkomitéen. Valgkomiteen i særkretsene vil så innstille hvor mange 
kandidater som skal inneha tillitsverv, og hvilke verv de skal ha.  Kretstinget vil foreta de endelige valg. 
Referater/protokoller fra avholdte særkretsting sendes forbundet senest 30 dager etter tinget.  
 
Primært bør innstillingsplikten være 12 kandidater.  
Sekundært bør innstillingsplikten være kandidater fra de største klubbene i kretsen. 
Forslagsstiller ber om at avstemning gjøres for begge disse alternativene dersom nødvendig. 
 
Prinsipalt bør denne endringen gjelde fra perioden 2018-20  
Subsidiært bør denne endringen gjelde fra perioden 2020-22 
Forslagsstiller ber om at avstemning gjøres for begge disse alternativene dersom nødvendig. 
 
Merk at da kretsene allerede har avholdt årsmøter 2018, blir første mulige kretsendringsår 2019. 
 

Begrunnelse: 
I utviklingen av denne saken bygger Oslofjorden badmintonkrets på egen erfaring og historisk utvikling. 
Over de siste 20 år har kretsen kollapset 2-3 ganger da alt for mye arbeide har havnet på en, av og til to 
personer. Arbeidsoppgavene og tidsfristene har blitt for store for en/to personer, de har blitt overbelastet 
og demotiverte, og trukket seg etter alt for kort tid. 
 
For fem år siden valgte kretsen en ny strategi, gikk bort fra full frivillighet som utvalgsmetode og påla de 
største klubbene å stille representanter. År for år ble det flere og flere i kretsstyret og enda viktigere det 
ble årlig flere og flere i kretsstyret som jobbet mye, jevnt og trutt gjennom året. 
Sammen med jobb-beskrivelser per styrerolle har dette vært et kraftig suksesstrekk, og en sterk grunn til 
den kraftige medlemsveksten i Oslofjorden badmintonkrets. 
 
Forslaget om innstillingsplikt for de 12 største idrettslagene er en pragmatisk løsning, det er en plikt å 
stille kandidater, og samtidig har valgkomiteen fleksibilitet da ikke alle 12 vil bli bedt om å delta i et noe 
mindre styre enn 12. Fleksibilitet kommer også fra at Kretstinget vil foreta de endelige valg. 
 
Dagens definisjon av medlemmer kan feiltolkes, så det bør presiseres at idrettslag defineres som 
særidrettsgrupper i fleridrettslag eller særidrettslag med kun idretten badminton. Dermed utelukkes 
telling av alle medlemmer i et idrettslag uansett aktivitetsidrett. Dato for telling og eksakte navn på NIFs 
registre bør også presiseres etter som NIFs medlemsregistersystemer utvikles. 
 
 
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret støtter ikke forslaget, og mener forslaget hører inn under 
kretsens egen lov. 
 
Til saken hadde følgende ordet: Geir Storvik, forbundsstyret, Jeanette Svendsen, Vestre Aker, Odd 
Magne Lund, Midt Norsk Badmintonkrets Nord, Nils Petter Johansen, Nøtterøy BK, Jarle Krokeide, 
Slagen BK, Kjetill Gunnarson, Oslofjorden Badmintonkrets 
 
Saken ble trukket. 
 
 

12. OFBK sak 15: innstillingsplikt kandidater 25 største klubber til forbundets valgkomite 
(Lovforslag) 

 
Gammel tekst: 
§ 21 Komiteer og utvalg 
1. Valgkomiteen  
Valgkomiteen velges på særforbundstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge 
frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på tinget. Medlem av 
valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen. 
Ny tekst: 
§ 21  Faste komiteer særforbundet 

(2) Valgkomité:  
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Valgkomiteen velges på særforbundstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem 
innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på tinget. Medlem av valgkomité som 
selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.  

 
De 25 største idrettslagene i Norge (etter antall badmintonmedlemmer) plikter å innstille minst én 
kandidat hver til forbundets valgkomité. Valgkomiteen vil så innstille hvor mange kandidater som skal 
inneha tillitsverv, og hvilke verv de skal ha. Forbundstinget vil foreta de endelige valg.  
 
For ordens skyld, disse nye kandidat-reglene bør først gjelde fra og med forbundstinget 2020. 

 
Begrunnelse: 
Denne kandidatplikten til valgkomiteen er hovedgrunnen til Oslofjordens badmintonkrets vekst i aktive 
tillitsvervmedlemmer, antall spillere og gjennomførte arbeidsoppgaver de siste årene. Norsk idrett får 
gradvis flere og flere arbeidsoppgaver, prosesser og applikasjoner, og vil fortsette å øke i kompleksitet 
hvis NIFs antagelser stemmer.  
 
Badminton er en organisert idrett, og da må noen organisasjonsledd organisere kjerneprosessene og 
støtteprosessene. Vi vil gradvis trenge flere tillitsvalgte og må jobbe både for lettere strukturer for å finne 
dem og engasjere dem, men også å dokumentere mange og mindre arbeidsoppgaver i detalj, slik at det 
blir lettere å være tillitsvalgt og særlig ny tillitsvalgt. Her starter vi på en ny verden.  
 
En slik innstillingsplikt vil tvinge klubbene til å tenke gjennom om de har gode kandidater, i dag er det 
frivillig å foreslå kandidater. En nylig samtale med årets valgkomite viser at det er kommet meget få 
direkte forslag på kandidater og valgkomiteen må i litt for stor grad jakte på kandidater. 
Innstillingsplikten vil også sterkere bidra til geografisk spredning i forbundets tillitsverv.  
 
 
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret støtter ikke forslaget som et lovforslag, men er enige i at 
de største klubbene bør ta ansvar. 
 
Vedtak: Forslaget ikke vedtatt. 28 stemte mot og 9 stemte for. 
 
 

13. OFBK sak 16: Aktiv bruk av norsk idretts planhierarki i NBFs mandater og instrukser 
(Lovforslag) 

 
Gammel tekst: 
§ 20 NBFs styre (3) Styret skal: 
5. Oppnevne utvalg, råd og komiteer og medlemmer i disse etter oppdrag fra tinget, eller som styret 
finner påkrevet, samt utarbeide mandat/instruks for disse. 
7. Bestemme administrasjonsordningen, ansette lønnet hjelp, fastsette lønn og arbeidsinstruks for de 
ansatte, samt bestemme hvem som kan forplikte forbundet økonomisk.  
8. Trekke opp retningslinjer for styrets og arbeidsutvalgets arbeid og myndighet. 
 
Ny tekst: 
§ 20  Særforbundets styre 
(2) Styret skal bl.a.: 

5. Oppnevne utvalg, råd og komiteer og medlemmer i disse etter oppdrag fra tinget, eller som styret 
finner påkrevet, samt utarbeide mandat/instruks for disse basert på NIFs felles planhierarki. 
7. Bestemme administrasjonsordningen, ansette lønnet hjelp, fastsette lønn og arbeidsinstruks for de 
ansatte basert på NIFs felles planhierarki, samt bestemme hvem som kan forplikte forbundet 
økonomisk.  
8. Trekke opp retningslinjer for styrets og arbeidsutvalgets arbeid og myndighet i stor grad basert på 
NIFs felles planhierarki. 
 
Prinsipalt bør denne endringen gjelde fra perioden 2018-20  
Subsidiært bør denne endringen gjelde fra perioden 2020-22 
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Forslagsstiller ber om at avstemning gjøres for begge disse alternativene dersom nødvendig. 

 
Begrunnelse: 
NIF har startet et større arbeide med felles planhierarki på tvers av organisasjonsleddene. Norsk 
badminton burde delta i og aktivt støtte dette arbeidet.  
 
Beskrivelsen under er hovedsakelig hentet fra NIFs 4-års-dokument «Idrettspolitisk dokument 2015-
2019» (IPD) og utviklingsplaner som ble vedtatt av Idrettsstyret 4. november 2016. Disse planene 
prioriterer det særforbund, idrettskretser og NIF har blitt enig om i oppnåelse av idrettspolitisk dokument. 
Planene konkretisere mål, oppgaver og ansvar, herunder hvordan samhandlingen i de sentrale 
organisasjonsleddene skal foregå. 

• Vedtak i Idrettsstyret - godkjenning av utviklingsplaner 

• Utviklingsplan - Felles planverk 

• Utviklingsplan - Barn og Unge  

• Utviklingsplan - Voksenidrett 

• Utviklingsplan - Idrett for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

• Utviklingsplan – Organisasjonsutvikling 
 
Den korte beskrivelsen under med 5 plannivåer går noe dypere i nivå 4 Rolleårshjul/TPPPOM og nivå 5 
Budsjett/Regnskap enn i NIF-dokumentene over. Oppsplittingen av norsk badmintons aktiviteter i 
Transformasjon-Prosess-Prosjekt-Program-Operations-Management (TPPPOM) er også ny. 
 
Norsk idretts planhierarki 
Hvert organisasjonsledd skal se sin virksomhet i lys av NIFs felles mål og verdigrunnlag. 

 
Utgangspunkt for norsk idrett er NIFs 4-års-dokument «Idrettspolitisk dokument 2015-2019» (IPD). 
 
Formålet med et felles planhierarki er å bidra til bedre samhandling i 
organisasjonen, logisk sammenheng mellom organisasjonsleddenes planer,  
lik begrepsbruk og like forventninger til innholdet i felles planer på ulikt nivå.  
 
1 Strategisk plan tar også opp i seg temaer som har gyldighet langt utover 
denne tingperioden, så som visjon, formål, virksomhetsidé og verdier.  
I tillegg inneholder Idrettspolitisk dokument en felles programerklæring, 
 
2 Utviklingsplanen skal beskrive ønsket tilstand og status på et gitt 
tidspunkt i fremtiden, og være grunnlaget for valg av tiltak i 
handlingsplanene. Det er en viktig del av planen være å beskrive roller og 
ansvar, herunder hvordan samhandlingen skal foregå. For å lette arbeidet på 
underliggende nivå, blir det viktig at planene etablerer konkrete mål som gir hvert organisasjonsledd en 
tydelig forståelse av hvilke forventninger som hviler på den enkelte. Planene omhandler også hva som 
forventes av leddene og aktørene i forhold til rapportering innenfor planenes virkeområde. 
 
3 Handlingsplaner skal lages per organisasjonsledd for aktivitetene som ønskes gjennomført for å nå 
målene i utviklingsplaner. I en handlingsplan bør man bli enige om aktivitetens/prosjektets mål, innhold, 
frister, hvem som skal gjøre hva, og hvilke ressurser skal til. Man bør også forberede konto-
/prosjektnummer 
 
Om en ser dette planhierarkiet ovenfra – med Idrettstingets og NIFs briller - vil det være naturlig at 
følgende organisasjonsledd utarbeider handlingsplaner som viser egne mål, og hvordan dette er planlagt 
gjennomført.  

• NIF, særforbundene, her Norges Badmintonforbund (NBF) 

• særkretsene/regionene, her NBFs badmintonkretser (9 nå, 5-6 etter hvert) 

• idrettskretsene, idrettsrådene  

• idrettslagene med særidrettsgrupper/særidrettslag, her NBFs badmintonklubber/IL grupper 
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4 Rolleårshjul/TPPPOM lages fra metodikken i NIFs klubbutviklings-
systematikk. Årshjul gir en visuell oversikt over de viktigste aktivitetene 
med tidsfrister i hvert organisasjonsledd. Årshjulene bør så utvides med 
excel-baserte Rolleårshjul, hvor aktivitetene med tidsfrister kobles med 
ulike ansvarsnivåer og roller. På engelsk kalles dette Responsibility 
assignment matrix (RAM), hvor de mest kjente er RACI (Responsible, 
Accountable, Consulted, and Informed) og DACI (Drivers, Approvers, 
Contributors, Informed). Neste detaljeringsskritt blir så ulike 
prosjektstyringsverktøy, som kartlegger og følger opp aktivitetene m/ 
visuelle oversikter OK/forsinket. (Transformasjon-Prosess-Prosjekt-Program-Operations-Management) 

 
 
5 Budsjett/Regnskap må følge NIFs kontoplan, og helst rapportere avdelings- og prosjektnummer 
koblet til utviklingsplanenes mål og handlingsplanenes aktiviteter. Videre bør alle organisasjonsledd 
rapportere inntektene, kostnadene og aktivitetskostnadene i NIFs nøkkeltallsrapport. Særlig viktig blir 
koblingen mellom konto-/prosjektnummer og NIFs 7 aktivitetskostnadene;  1)Toppidrett og 
talentutvikling, 2)Barne-, ungdoms‐ og breddeidrett, 3)Organisasjons‐ og kompetanseutvikling, 
4)Arrangementer og aktivitetsadministrasjon, 5)Markedskostnader, 6)Rammevilkår og samfunnskontakt, 
og 7)Administrasjon og ledelse. 
 
 
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret støtter ikke forslaget. Forbundets planer og aktivitet tar 
utganspunkt i, og er basert på NIFs Idrettspoitiske dokument. 
 
Til saken hadde følgende ordet: Kjetill Gunnarson, Oslofjorden Badmintonkrets 
 
Saken ble trukket og flyttet til behnadling av Strategiplanen. 
 
 

14. OFBK sak 17: Presisering driftsansvar NBFs medlemssystemer (Lovforslag) 

 
Gammel tekst: 
§ 4 Medlemskap 
Mangler tekst 
 

Ny tekst: 
§ 4 Medlemskap 
(3) Medlemskapet til både særkretser, idrettslag (inkl. særidrettslag) og individuelle spillere og 
støttemedlemmer dokumenteres parallelt i NIFs medlemssystemer samt i NBFs badmintonspesifikke 
spillersystemer. Forbundskontoret tar driftsansvar for førstegangsinnlegging, vedlikehold og 
kvalitetssikring av krets- og idrettslagdata, samt kvalitetssikringsansvar for individuelle spillere på kryss 
av parallelle systemer. 
 
Prinsipalt bør denne endringen gjelde fra perioden 2018-20  
Subsidiært bør denne endringen gjelde fra perioden 2020-22 
Forslagsstiller ber om at avstemning gjøres for begge disse alternativene dersom nødvendig. 
 

Begrunnelse: 
Badminton er en alt for liten idrett til at NIF IT vil bygge en dedikert badmintonapplikasjon og dermed må 
man forholde seg til to parallelle systemer og databaser i overskuelig fremtid.  
 
Samtidig opplever OFBK at dagens kvalitet på klubbinformasjon i klubbdatabasene innen NBF, 
(badminton.no), NIF sportsadmin, badmintonportalen og samordnet rapportering (tidligere 
idrettsregistreringen) er lite samkjørt og av særs lav kvalitet, 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 lovendring samt styrevedtak om at NBFs adminstrasjon sentralt tar på seg dette 
kvalitetssikringsansvaret med umiddelbart start mandagen etter forbundstinget 2018, samt tilbyr at 
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kvalitetssikringsprosessen kan utvikles ved hjelp av innspill fra Oslofjorden badmintonkrets. OFBK vil 
stille prosessutviklings- ressurser til rådighet for NBFs administrasjon dersom ønskelig. 
 
Til slutt ber OFBK om bekreftelse fra NBF at det utforskes muligheter for mailutsendelse og 
mailinglisteproduksjon i applikasjonen badmintonportalen. Her er det et potensiale for mailinglister til alle 
kretser, klubber, lagledere, spillere og øvrige støttespillere.  
 
Forslagsstiller tror at slike mailinglistedatabaser vil være det sterkeste tiltaket norsk badminton kan gjøre 
når det gjelder kort-kort-siktig rekruttering og klubbvekst. 
 
 
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret støtter ikke forslaget, og mener forslaget ikke hører inn 
under Lovforslag. 
 
Til saken hadde følgende ordet: Kjetill Gunnarson, Oslofjorden Badmintonkrets 
 
Saken ble trukket og flyttet til behandling av Strategiplanen. 
 
 

15. OFBK sak 20: Medlem av forbundsstyret kan samtidig være medlem av styret i en 
badmintonkrets (Lovforslag) 

 

Gammel tekst: 
§ 20 NBFs styre 
….Medlem av styret kan ikke samtidig være medlem av styret i en badmintonkrets.  
 
Ny tekst:  
§ 20 NBFs styre 
Setningen fjernes for å få samsvar med NIFs lovnorm av 2015 
 
Videre prinsipalt bør denne endringen gjelde fra perioden 2018-20  
da det kan komme forslag til valg av styremedlemmer allerede for perioden 2018-20. 
Subsidiært bør denne endringen gjelde fra perioden 2020-22 
Forslagsstiller ber om at avstemning gjøres for begge disse alternativene dersom nødvendig. 
 

Begrunnelse: 
Når ikke NIFs lovnorm av 2015 har begrensinger for dobbelt medlemskap bør ikke et særforbund ha 
begrensninger for samtidig medlemskap i særforbundsstyre og særkretsstyre.  
 
Badminton har ikke så flust med frivillige at vi bør sette begrensninger på arbeid for vår idrett. 
 
At Nils Petter Johansen samtidig har vært medlem 2016-18 i både kretsstyre og forbundsstyre taler 
også for at dette ikke har vært en aktiv del av norsk badmintons lovgivning. Man har tenkt pragmatisk 
når det har vært ønskelig/ nødvendig, noe som sterkt taler for at setningen bør fjernes. 
 
 
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret støtter forslaget. 
 
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
 

16. OFBK sak 21: Ny NBF visjon og nye NBF verdier (Lovforslag) 

 
Gammel tekst: 
Visjon: «Badminton – en idrett for alle» mangler 
Verdier: § 1 Formål 
 (2) Arbeidet i NBF skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal 
bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
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Ny tekst: 
§ 1 Formål 
(4)Visjon: «Badminton – livslang idrettsglede for alle». 
Alle skal få utøve badminton ut fra sine ønsker og behov i en livslang og flergenerasjonell ramme. 
 
 (2) Alle skal gis mulighet til å utøve badminton ut fra 
egne ønsker og behov. Organisasjonen skal skape et 
variert, utviklende og utfordrende miljø som etablerer 
holdninger, skaper respekt og viser ansvar. Norsk 
badmintonvirksomhet skal bygges på de 9 
grunnverdiene idrettsglede, fellesskap, helse og 
ærlighet. Organisasjonsleddene særforbund, 
særkrets/region og idrettslag/klubb skal bygges på 
grunnverdier frivillighet, demokrati, lojalitet, likeverd 
og profesjonalitet. 
 
Prinsipalt bør denne endringen gjelde fra 2018-20 
Subsidiært bør denne endringen gjelde fra 2020-
22 
Forslagsstiller ber om at avstemning gjøres for begge disse alternativene dersom nødvendig. 
 

Begrunnelse: Tilleggstekster til visjonsområdet i strategiplanene kan være 
(dette er tekster forslagsstiller ønsker skal vurderes i NBFs kommende strategiarbeide og lover) 

 
Vi har først lyktes når alle føler seg velkomne,  

og når samhold og ekte glede preger hverdagen i badminton. 
 

Norsk badminton skal gjennom aktivitetstilbudet, og de som deltar,  
gjenspeile mangfoldet i det norske samfunnet. Gleden ved å mestre er viktig for alle.  

Alle som deltar er like viktige, uansett prestasjonsnivå. 
 

Norsk toppbadminton skal være grensesprengende og skape store prestasjoner  
innenfor rammen av en ren idrett og fair play.  

Nasjonen skal oppleve stolthet og glede over hva våre beste utøvere presterer. 
 

Organisasjonsvisjonen på forbundsnivå er at badminton er og forblir en levende idrett med 
vekstpotensial i Norge, som etter hvert plasserer oss som et profesjonelt, solid, og prosjektstyrende 
forbund i øverste NIF-tiende og en lærende, moderne og effektiv organisasjon i sentrum for 
NIF/forbund/krets/klubb og sponsorer. 
 
Organisasjonsvisjonen på krets og klubbnivå er at badminton er og forblir en levende idrett med 
vekstpotensial i HELE Norge, som plasserer oss som voksende, profesjonelle, lærende, moderne og 
effektive organisasjoner i samspillet mellom forbund og klubber og mellom idrettskrets, kommuner, 
klubber og sponsorer. 
 
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret støtter ikke forslaget, og mener forslaget hører inn under 
strategidiskusjonen. 
 
Til saken hadde følgende ordet: Kjetill Gunnarson, Oslofjorden Badmintonkrets 
 
Saken ble trukket og flyttet til behandling av Strategiplanen. 
 
 

17. OFBK sak 22: Generalsekretærstillingen i NBF omgjøres til åremålsstilling 
(Lovforslag) 

 
Gammel tekst: 
§ 20 NBFs styre 
(1) Norges Badminton Forbund ledes og forpliktes av styret som er forbundets høyeste myndighet 
mellom tingene. 

Profesjo
nalitet 
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Ny tekst: 
§ 20 NBFs styre 
(1) Norges Badminton Forbund ledes og forpliktes av styret som er forbundets høyeste myndighet 
mellom tingene. 
… 
Ny (4) Styret ansetter generalsekretær/daglig leder på åremålsbasis med mulighet for forlengelse. 
Lengden på åremålskontrakt følger NIFs standarder og anbefalinger. (Hvis nødvendig må eksisterende 
kontrakter gjøres om til åremålskontrakter.) 
 
Prinsipalt bør denne endringen gjelde fra årsstart 2019 
Subsidiært bør denne endringen gjelde fra perioden 2020-22 
Forslagsstiller ber om at avstemning gjøres for begge disse alternativene dersom nødvendig. 

Begrunnelse: 
Trenden i norsk arbeidsliv og i NIF er at ledere for interesseorganisasjoner og kanskje særlig frivillige 
organisasjoner ansettes på åremål. De siste års utvikling i NIF viser dette tydelig, og så vidt forslagsstiller 
har forstått har Kulturdepartementet store betenkeligheter med dagens NIF-strukturer og har vurdert å 
koble pengestøtte til ulike organisasjonsstrukturer og organisasjonsendringer hvorav åremålsstillinger er 
et av elementene. 
 
Generell erfaring fra næringslivet tilsier også at arbeidsoppgaver regelmessig bør roteres. For eksempel 
har norsk skolevesen veldig få rektorer som sitter på livstid på samme skole. Etter en stund blir 
arbeidsoppgaver rutinepreget og det blir mer krevende å re-organisere, særlig prosesser og rutiner. 
Dette må vi prøve å unngå i norsk badminton. 
 
 
 
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret støtter ikke forslaget. 
 
Til saken hadde følgende ordet: Niels Jørgen Søby Pedersen, Bygdø BK, Helene abusdal, 
forbundsstyret, Britt Anita Mikkelsen, Tromsø BK, Jarle Krokeide, Slagen BK, Nils Petter Johansen, 
Nøtterøy BK, Kjetill Gunnarson, Oslofjorden Badmintonkrets. 
 
Saken ble trukket og flyttet til behandling av Strategiplanen. 
 
 

18. OFBK sak 24: Ny sammenlignende rapport basert prosjektkontonummer 
(Lovforslag) 

 

Gammel tekst: 
§ 13 Regnskap, revisjon, budsjett mv. 
Egne tekster mangler 

 
Ny tekst: 
§ 13 Regnskap, revisjon, budsjett mv. 
(9)  Sammenlignende rapporter over flere år leveres til årsting og ledermøte årlig basert på avdelings- 
og prosjektkontonummeringen. 
 
Prinsipalt bør denne endringen gjelde fra 2018-20 
Subsidiært bør denne endringen gjelde fra 2020-22 
Forslagsstiller ber om at avstemning gjøres for begge disse alternativene dersom nødvendig. 
 

Begrunnelse: 
Årstingbøkene har de siste årene publisert årsrapporter basert på avdelings- og 
prosjektkontonummeringen. Disse har gitt meget nyttig informasjon over både trender, årlige 
prioriteringer og pengebruken generelt. Den sikrer også en sterkere kvalitetssikring av tallene. 
 
Dette er allerede en god rapport som kan bli enda bedre. 
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Forslagsstiller ønsker at NBF fortsetter å publisere disse rapportene men at det gjøres årlig, dvs også til 
ledermøtene og at det blir sammenlignende rapporter over flere år istedenfor ett og ett år. Da både 
forslagsstiller og NBF benytter Idrettens regnskapskontor vet forslagsstiller at dette er en enkel rapport å 
levere fra regnskapsfører. 
 
Det ideelle hadde vært en skriftlig rapport i årsrapport på så mange år som får plass på arket, og 
deretter en xls-fil som  
 
Et første eksempel sammenstilt av forslagsstiller kommer under med forbehold om mindre feil. 
 
 
Lovkomiteens innstilling: Til Oslofjorden badmintonkrets lovforslag:  Sak 22 
"Generalsekretærstillingen i NBF omgjøres til åremålsstilling" Det fremgår av forslaget at nåværende 
faste stillinger må omgjøres til åremål:  
Kommentar: "Det er ikke arbeidsrettslig adgang til å omgøre en fast tilsetting til åremål med mindre den 
ansatte samtykker." 
 
Felleskommentar til samtlige at Oslofjordens 16 lovforslag: "De 16 lovforslagene innebærer totalt sett en 
omfattende endring av NBFs organisasjon og drift. NBFs lov bør bare være gjenstand for så 
grunnleggende endringer etter  forutgående åpen og tillitsvekkende utredningsprosess med bred 
deltakelse og høring.  Lovkomiteen påpeker dessuten at flere av forslagene synes å  forutsette en 
detaljstyring av forbundets virksomhet, herunder  forbundskontoret,  som ikke er hensiktsmessig å ta inn 
i forbundets lov." 
 
 
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret støtter ikke forslaget som et lovforslag, men intensjonene 
støttes og vil gjennomføres. 
 
Saken ble trukket. 
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Avdelingsnummer Prosjektnummer Inntekt Kostnad 2011 Regnskap 2012 Regnskap 2013 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett

1 - Administrasjon 17005 - Delt. int. møter/kongress 1 44.488 62.664 42.140 39.928 28.472 40.000 40.000 40.000

1 - Administrasjon 17015 - Internasjonale kontingenter 1 15.025 6.428 11.527 22.523 17.548 20.000 20.000 20.000

1 - Administrasjon 74035 - Reiser forbundskontoret 1 80.126 81.542 62.667 65.812 57.742 60.000 60.000 60.000

1 - Administrasjon 90010 - Styrets møteutgifter 1 114.328 102.386 73.785 93.767 90.796 100.000 95.000 95.000

1 - Administrasjon 90011 - Deltagelse i andre møter 1 32.495 27.369 13.396 25.290 15.837 20.000 20.000 20.000

1 - Administrasjon 90015 - Arbeidsutvalget 1 50.308 50.537 45.907 62.768 44.556 50.000 45.000 45.000

1 - Administrasjon 90020 - Forbundsting/ledermøte 1 93.333 57.380 87.159 59.767 71.422 50.000 50.000 45.000

1 - Administrasjon 95000 - Administrasjon 1 1.674.435 1.840.741 2.020.664 2.105.767 2.038.278 2.150.000 1.900.000 1.950.000

1 - Administrasjon 95005 - Utmerkelser/gaver 1 23.483 21.220 34.508 19.332 11.009 10.000 10.000 10.000

1 - Administrasjon 2.128.021 2.250.267 2.391.753 2.494.954 2.375.660 2.500.000 2.240.000 2.285.000

2 - Finans/marked 32006 - NIF - Støtte barn og ungdom - Post 3 1 -1.700.000 -1.700.000 -1.655.979 -1.579.287 -1.718.987 -1.700.000 -1.650.000 -1.650.000

2 - Finans/marked 34004 - Widerberg bilder feil? nyere nyere nyere nyere 99.000 utgår utgår utgår

2 - Finans/marked 34005 - Samarbeidsavtaler 1 -629.127 -487.086 -1.294.135 -622.663 -745.019 -745.000 -425.000 -525.000

2 - Finans/marked 34006 - Landslotteri 1 -149.237 -148.239 -147.881 -154.954 -232.436 -250.000 -230.000 -230.000

2 - Finans/marked 98005 - Medlemslisens 1 -502.681 -488.401 -568.081 -507.881 -624.493 -575.000 -575.000 -575.000

2 - Finans/marked 98010 - Klubbavgift 1 -90.500 -91.500 -92.500 -89.000 -92.000 -95.000 -95.000 -95.000

2 - Finans/marked 98015 - Rammetilskudd NIF - Post 2 1 -1.930.124 -1.912.452 -1.981.544 -1.922.873 -2.128.034 -2.100.000 -2.100.000 -2.100.000

2 - Finans/marked 98020 - Klassifiseringsavgift 1 -12.000 -24.000 -38.000 -34.000 -32.000 -35.000 -35.000 -35.000

2 - Finans/marked 98025 - Inntekter andre tiltak 1 -121.053 -86.506 -55.658 -151.379 -571 -480.000 -30.000 -30.000

2 - Finans/marked 98030 - Renteinntekter 1 -141.999 -179.512 -169.921 -155.815 -107.628 -100.000 -90.000 -100.000

2 - Finans/marked 98035 - Momskompensasjon 1 -239.581 -242.789 -391.989 -505.020 -446.309 -450.000 -450.000 -450.000

2 - Finans/marked 98040 - Avskrivninger feil? tom tom tom 0 15.257 0 0 0

2 - Finans/marked -5.516.302 -5.360.485 -6.395.688 -5.722.872 -6.013.220 -6.530.000 -5.680.000 -5.790.000

3 - Toppidrett 52002 - Støtte OLT integrering 1 1 -150.000 -225.000 -100.000 -50.716 128 0 0 0

3 - Toppidrett 52003 - A-stipend OLT - H.Sagøy 1 1 tom tom -41.807 31.961 0 0 0

3 - Toppidrett 52004 - B-stipend OLT - Marius Myhre 1 1 tom tom 3.403 -4.308 95.553 0 0 0

3 - Toppidrett 52006 - Støtte romdøgn TIS/OLT 1 1 -42.500 0 -9.800 0 0 0 0 0

3 - Toppidrett 52008 - Talentteam turneringer (U13+U15) 1 1 61.192 172.687 39.630 106.166 93.715 50.000 40.000 45.000

3 - Toppidrett 52010 - U17 samlinger 1 1 48.767 83.436 86.644 51.046 93.038 90.000 70.000 70.000

3 - Toppidrett 52011 - U17 turneringer 1 1 82.527 128.034 82.949 70.518 65.054 80.000 60.000 85.000

3 - Toppidrett 52012 - U19 samlinger 1 1 31.942 29.848 93.120 33.733 47.740 40.000 40.000 40.000

3 - Toppidrett 52013 - U19 turneringer 1 1 56.620 133.398 63.865 110.960 111.423 110.000 60.000 95.000

3 - Toppidrett 52014 - U17 EM + U19 EM 1 65.473 tom 49.575 110.927 113.902 120.000 150.000 70.000

3 - Toppidrett 52015 - U15 EM Basel 1 tom tom -30.604 68.395 utgår utgår utgår utgår

3 - Toppidrett 52026 - WANG toppidrett badminton 1 1 125.000 125.000 125.000 50.900 35.300 90.000 90.000 90.000

3 - Toppidrett 52039 - Tilrettelegging toppsatsing 1 1 nyere nyere nyere nyere 682.363 700.000 725.000 725.000

3 - Toppidrett 52040 - Toppsatsing Norge 1 863.526 1.019.955 1.042.817 1.061.788 377.497 350.000 375.000 375.000

3 - Toppidrett 52041 - Reiser sportssjef/trenere 1 nyere nyere 52.784 50.165 28.338 40.000 40.000 40.000

3 - Toppidrett 54020 - Turneringer senior/U23 1 1 25.784 67.845 44.537 137.306 179.658 220.000 270.000 300.000

3 - Toppidrett 54025 - Toppsatsingsgruppe 1 272.668 372.510 202.827 64.389 59.701 60.000 60.000 60.000

3 - Toppidrett 54028 - Sparring 1 14.017 49.398 20.113 32.263 31.690 60.000 40.000 50.000

3 - Toppidrett 54032 - Medisinsk støtteapp./styrketrening 1 48.250 99.364 72.480 67.850 69.950 100.000 70.000 70.000

3 - Toppidrett 54035 - Stipend NBF - ranking BWF 1 35.000 35.000 33.730 19.950 45.360 35.000 30.000 30.000

3 - Toppidrett 54040 - Mental trening 1 100.921 102.073 97.859 102.988 utgår utgår utgår utgår

3 - Toppidrett 54042 - Evaluering Toppidrett 1 nyere nyere nyere nyere 11.737 utgår utgår utgår

3 - Toppidrett 74051 - Integrering konk. 1 1 20.073 -6.776 94.454 nyere -2.960 0 0 0

3 - Toppidrett 90080 - Møteutgifter - TIK 1 23.654 17.175 31.127 19.200 8.395 20.000 20.000 20.000

3 - Toppidrett 1.682.914 2.203.947 2.096.510 2.061.713 2.179.543 2.165.000 2.140.000 2.165.000

4 - Utvikling 32008 - Sparebankstiftelsen skolem admin 1 1 tom 0 nyere -24.759 utgår utgår utgår

4 - Utvikling 32009 - Sparebankstiftelsen skolem. utstyr 1 1 tom 367.333 nyere 79.092 utgår utgår utgår

4 - Utvikling 32011 - Sparebankstiftelsen skolem aktivitet 1 1 tom 0 nyere -62.003 utgår utgår utgår

4 - Utvikling 32020 - U13/U15 lagspill 1 1 61.035 71.888 69.026 64.843 63.303 70.000 50.000 50.000

4 - Utvikling 32040 - Trenerutvikling/talentutvikling 1 97.837 119.607 127.977 112.835 23.694 100.000 90.000 100.000

4 - Utvikling 52007 - Talentteam samlinger (U13+U15) 1 1 113.088 49.701 26.592 76.979 135.975 70.000 95.000 95.000

4 - Utvikling 53005 - Jentesatsing 1 48.297 65.956 21.250 tom 98.165 50.000 50.000 50.000

4 - Utvikling 74029 - Informasjon/web/klubbmøter/bladet 1 1 64.197 82.237 39.709 32.760 -55.098 -60.000 -60.000 -60.000

4 - Utvikling 74030 - Utvikling 1 592.970 739.295 489.361 535.836 234.055 150.000 150.000 150.000

4 - Utvikling 74031 - Tilrettelegging utvikling 1 nyere nyere nyere nyere 474.376 450.000 450.000 450.000

4 - Utvikling 74033 - Anlegg 1 12.195 1.617 440 711 770 5.000 5.000 5.000

4 - Utvikling 74050 - Integrering bredde 1 1 tom tom 903 -24.738 0 0 0

4 - Utvikling 90090 - Møteutgifter UK 1 7.451 4.016 10.407 2.586 8.078 10.000 10.000 10.000

4 - Utvikling 997.070 1.134.317 784.762 827.453 958.580 845.000 840.000 850.000

5 - Konkurranse 32010 - NIC 1 1 243.893 228.593 79.181 91.377 61.940 110.000 150.000 150.000

5 - Konkurranse 32011 - Medaljer 1 nyere nyere 31.000 nyere 0 mangler 20.000 20.000

5 - Konkurranse 32012 - Ungdomslekene 2015 1 nyere nyere nyere nyere -47.828 mangler -30.000 mangler

5 - Konkurranse 32015 - Reisestøtte UBM 1 40.000 40.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

5 - Konkurranse 32025 - Støtte Barentsamarbeidet 1 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

5 - Konkurranse 32036 - Badminton-portalen (tidl. PlanAssist/Cup2000) 1 1 78.650 160.128 74.925 220.860 67.157 120.000 50.000 40.000

5 - Konkurranse 32050 - Utg.fordeling eliteserien 1 1 5.249 nyere nyere 0 0 0 0 0

5 - Konkurranse 32055 - Kvalik Eliteserien 1 0 nyere nyere nyere 0 0 0 0

5 - Konkurranse 34010 - Utstyr anlegg NIF 1 1 -52.567 6.304 57.101 -95.728 58.597 0 0 0

5 - Konkurranse 51005 - Int. oppgaver dommere 1 25.800 36.382 35.754 17.228 31.395 30.000 30.000 30.000

5 - Konkurranse 51010 - Nasj. oppgaver dommere 1 13.590 19.409 49.831 31.437 9.288 15.000 20.000 30.000

5 - Konkurranse 52021 - Disp TIK 1 tom tom 68.800 utgår utgår utgår utgår

5 - Konkurranse 90045 - Møteutgifter - KK 1 20.592 15.578 18.329 18.440 10.207 10.000 10.000 10.000

5 - Konkurranse 390.207 521.394 421.121 427.414 265.756 360.000 325.000 355.000

6 - Utdanning 74005 - Utdanning 1 1 138.230 128.070 97.843 102.937 39.586 40.000 50000 50000

6 - Utdanning 74006 - Tilrettelegging utdanning 1 nyere nyere nyere nyere 50.003 50.000 50000 50000

6 - Utdanning 74010 - Utdanning dommere/oppmenn 1 1 52.762 40.280 12.861 30.885 36.948 25.000 25000 25000

6 - Utdanning 74020 - Utdanningsmatr./publ. 1 1 461 43.867 28.568 -21.712 -10.808 5.000 5.000 5.000

6 - Utdanning 74025 - Bladet Badminton 1 -70.331 -66.944 -79.645 -80.171 utgår utgår utgår utgår

6 - Utdanning 90085 - Møteutgifter - IUK 1 5.345 4.724 4.089 290 4.205 5.000 5.000 5.000

6 - Utdanning 126.467 149.997 63.716 32.229 119.934 125.000 135.000 135.000

Årstotal Totalsum -191.623 899.437 -637.826 120.891 -113.747 -535.000 0 0

Årstotal Sjekk Årsbok -196.170 917.560 -291.886 120.905 -121.401 -535.000 0 0

Årstotal Avvik 4.547 -18.123 -345.940 -14 7.654 0 0 0

Kontoen ”Administrasjon 95000 ” er inkludert personalkostnader og dobbelsjekket
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2. IKKE LOVSAKER: 
 
Turneringsreglement 
 
1. KOLVEREID I.l 
Turneringsreglementet, Kap. I, Generelle regler, punkt 6. Klasser 
Punkt h-o + nytt punkt p. 
 
 
«Turneringsreglementets paragraf 6, angående veteranklasser endres fra: 
 
h. V35+ (V 1). Spillere som før 1. januar har fylt 35 år eller mer.  
i. V40+ (V 2). Spillere som før 1. januar har fylt 40 år eller mer.  
j. V45+ (V 3). Spillere som før 1. januar har fylt 45 år eller mer.  
k. V50+ (V 4). Spillere som før 1. januar har fylt 50 år eller mer.  
l. V55+ (V 5). Spillere som før 1. januar har fylt 55 år eller mer.  
m. V60+ (V 6). Spillere som før 1. januar har fylt 60 år eller mer.  
n. V65+ (V 7). Spillere som før 1. januar har fylt 65 år eller mer.  
o. V70+ (V 8). Spillere som før 1. januar har fylt 70 år eller mer 
 
til å bli slik: 
 
h. V35+. Spillere som før 1. januar har fylt 35 år eller mer.  
i.  V40+ . Spillere som før 1. januar har fylt 40 år eller mer.  
j.  V45+ . Spillere som før 1. januar har fylt 45 år eller mer.  
k. V50+. Spillere som før 1. januar har fylt 50 år eller mer.  
l.  V55+ . Spillere som før 1. januar har fylt 55 år eller mer.  
m. V60+. Spillere som før 1. januar har fylt 60 år eller mer.  
n. V65+  .Spillere som før 1. januar har fylt 65 år eller mer.  
o. V70+ . Spillere som før 1. januar har fylt 70 år eller mer 
p. V75+. Spillere som før 1. januar har fylt 75 år eller mer. 
 
I tillegg bør bestemmelsene for veteranenes badmintonmesterskap endres fra å lyde 
slik: 
«2. a. VBM arrangeres som separat mesterskap i følgende klasser: V35+ (V1), V40+ (V2), 
V45+ (V3), V50+ (V4), V55+ (V5), V60+ (V6). V65+ (V7) og V70+ (V8).» 
 
Til å lyde slik: 
«2. a. VBM arrangeres som separat mesterskap i følgende klasser: V35+, V40+, V45+, V50+, 
V55+ , V60+, V65+, V70+ og V75+. 
 
 
BEGRUNNELSE: Det er flere aktive spillere nå enn tidligere i klassen V70+, og noen av 
disse kan delta i klasse V75+ dersom de fortsetter å være aktive. Det vil dessuten virke 
motiverende på de eldre spillerne at de kan fortsette sin badmintonkarriere og møte spillere 
som er jevnaldrende.  Det er innført klasse 75+ både i Nordisk veteranmesterskap og i EM for 
veteraner, og mest sannsynlig blir klassen inkludert også i VM for veteraner neste år. 
Samtidig foreslår vi å ta bort parantes-betegnelsene V1, V3 osv, da det er unødvendig og litt 
forvirrende å ha to begreper for én og samme aldersklasse. 
 
 
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret støtter forslaget. 
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt. 
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2. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS 
Turneringsreglementet, Kap. III, Regler for kretsmesterskap (KM), nytt punkt 7 
 
 
OFBK sak 12: Kretsene kan i større grad selv bestemme tidspunkt for KM 
(Turneringsreglement) 
 
Ny tekst: Kretsene kan selv bestemme tidspunkt for KM så lenge dette ikke er i konflikt med 
nasjonale mesterskap og rankingturneringer. 
 
Begrunnelse:  Nå ligger KM inneklemt mellom flere store turneringer og blir en svært lite 
attraktiv turnering. Kretsene bør selv få mulighet til å fastsette et passende tidspunkt for et 
slikt mesterskap. 
 
Erfaringene fra de siste årene viser at mange kretser ikke avholder kretsmesterskap, og 
OFBK har i mange av de siste årene slitt med å få klubber til å ta på seg arrangementsansvar 
til KM grunnet ukeplasseringen. 
 
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret støtter ikke forslaget. 
 
Til saken hadde følgende ordet: Ottar Stenrud, forbundsstyret 
 
Vedtak: Forslaget ble ikke vedtatt. 23 stemte mot og 15 stemte for. 
 
 

3. BÆRUM BK 
Turneringsreglementet, Kap. IV, Regler for seriespill for klubblag, punkt 6 
 
Gammel tekst: 
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, 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”. 
 
Forslag: 
Ny tekst (endring kan gjerne utheves):  
I divisjonssystemet skal klubbene kun benytte spillere som på spilledagen: 

1. Er lovlig medlem av klubben og spilleberettiget, eller er lovlig medlem og 
spilleberettiget i en annen klubb og opptrer som en lånt spiller til seriespill. 

 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”. 
 
 
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret støtter ikke forslaget.  
 
Til saken hadde følgende ordet: Geir Storvik, forbundsstyret, Jeanette Svendsen, Vestre Aker, 

Nils Petter Johansen, Nøtterøy BK, Jarle Krokeide, Slagen BK, Arben Holstad, Vestre 
Aker, Ottar Stenrud, forbundsstyret 

 
Vedtak: Forslaget vedtatt. 32 stemte for og 7 mot. 
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Bestemmelser 
 
Det sittende forbundsstyret ønsker ikke å gi uttrykk for sin innstilling til sakene som 
omhandler bestemmelsesverket. Forbundsstyret kan selv vedta og endre bestemmelser, og 
Konkurransekomiteen i det nye styret etter valget vil bli en viktig del av dette. 
 
 
4. BÆRUM BK 
Bestemmelser om seriespill for klubblag, Anmeldelse, punkt 4 
 

Gammel tekst: En klubb har anledning til å delta med inntil ett lag i hver divisjon. I laveste 

divisjon kan en klubb ha med flere lag. Forbundsstyret kan i særlige tilfelle gi en klubb 

anledning til å stille mer enn et lag i alle divisjoner, bortsett fra Eliteserien.  

Ny tekst (endring kan gjerne utheves): En klubb har anledning til å delta med inntil ett lag i 

Eliteserien. 

Begrunnelse: Badminton er en liten sport med veldig ulike størrelser og nivå. Hovedmålet 
med seriespill bør være at flest mulig får mulighet til å spille lagspill på det nivået som passer 
dem best. I dag er det først og fremst restriksjonen av å ha flere lag i 1. Divisjon som kan 
være problematisk for klubber som har mange spillere som hører hjemme på dette nivået. En 
fjerning av denne begrensingen vil føre til at sportslig nivå heller enn klubbtilhørighet 
bestemmer hvilken divisjon et lag kommer i. 
 
Til saken hadde følgende ordet: Nils Petter Johansen, Nøtterøy BK 
 
Forslaget ble trukket. 
 
 
5. VESTRE AKER 
Bestemmelser om seriespill for klubblag, Anmeldelse, punkt 4 
 
Gammel tekst: 

En klubb har anledning til å delta med inntil ett lag i hver divisjon. I laveste 

divisjon kan en klubb ha med flere lag. Forbundsstyret kan i særlige tilfelle 

gi en klubb anledning til å stille mer enn et lag i alle divisjoner, bortsett fra 

Eliteserien. 

Ny tekst (endring kan gjerne utheves): 

En klubb har anledning til å delta med inntil to lag i hver divisjon. I laveste 

divisjon kan en klubb ha med flere lag. Forbundsstyret kan gi en klubb 

anledning til å stille mer enn to lag i alle divisjoner, bortsett fra Eliteserien 

hvor det kun er tillatt med ett lag. 

 
Begrunnelse: 
Under ledermøtet i 2017 ble det klart og tydelig uttrykt at forbundet ønsker å satse på større 
klubber og mer deltagelse i lagspill. For at det skal være mulig for større klubber å satse på 
lagspill er det nødvendig at de har mulighet til å tilby spillerne sine lagspill på riktig nivå. I 
tillegg må man vite at lagene som har forsvart plassen sin i divisjonen også får plass neste 
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sesong. Dermed bør det være mulig for klubber å ha to lag i hver divisjon så lenge de har 
jobbet seg til plassen på lik linje med alle andre lag.  
 
Forrige sesong hadde Vestre Aker ett lag i Eliteserien og to lag i 1. divisjon. Denne sesongen 
fikk vi ikke beholde 2. laget i 1. divisjon selv om de endte på 4. plass forrige sesong, kun fordi 
1. laget rykket ned fra Eliteserien. I praksis betød det at vi hadde spillere som forrige sesong 
spilte Eliteserien som nå skulle spille i 2. divisjon. I tillegg måtte samtlige spillere på 2. og 3. 
laget rykke ned til 2. divisjon og herreserien. Dette førte til at vi mistet ganske mange spillere 
til andre klubber, eller helt ut av badminton siden vi ikke hadde et godt tilbud til dem. Det 
oppleves veldig merkelig at man skal straffes for å satse på lagspill når det er akkurat det 
forbundet ønsker at vi skal gjøre, og derfor mener vi at denne endringen er helt nødvendig for 
å støtte en satsning på lagspill.  
 
Forslaget ble trukket. 
 
 
6. BÆRUM BK 
Bestemmelser om seriespill for klubblag, Anmeldelse, punkt 4a 
 

Gammel tekst:  4a) Klubber kan etter søknad til administrerende ledd stille felles lag i 

lagserien. Unntaket er Eliteserien som skal bestå av rene klubblag. Felles lag kan spille om 

opprykk til Eliteserien under forutsetning av at plassen overtas som et rent klubblag av én av 

de involverte klubbene, dersom laget kvalifiserer seg til Eliteserien.  

Forutsetninger:   

1. En klubb kan kun delta i ett (1) sammenslått lag, og skal benyttes når klubben selv 

ikke kan stille flere egne lag i seriespillet.   

2. Laget har ikke rett til kvalifisering/opprykk uten etter ny søknad.  

3. Begge klubber må tilhøre samme administrerende ledd. Laget skal delta i samme 

divisjon som lagene deltok i forrige sesong. Dersom klubbene deltok i forskjellige 

divisjoner, avgjør administrerende ledd i hvilken divisjon laget skal spille.   

4. Klubbene som ønsker å stille felles lag, må søke om dette til administrerende ledd 

innen 1. september i aktuell sesong, og de spillerne som skal delta på felleslaget må 

navngis, og kan dermed ikke benyttes på klubbens eget/egne lag.  

21: Felles lag kan spille om opprykk til Eliteserien under forutsetning av at plassen overtas 

som et 

rent klubblag av én av de involverte klubbene, dersom laget kvalifiserer seg til Eliteserien.   

Ny tekst (endring kan gjerne utheves): Hele punktet 4a fjernes, den delen av punkt 21 som er 

nevnt ovenfor fjernes. 

Begrunnelse: Begrunnelsen ligger i det tidligere forslag om å heller ta i bruk lån av spillere 
enn blandingslag.  
 
Forslaget ble trukket. 
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7. VESTRE AKER 
Bestemmelser om seriespill for klubblag, Seriesystemet, punkt 8 
 
Gammel tekst: 

Eliteserien består av 1 avdeling med inntil 8 lag. 1. divisjon består av 4 

avdelinger, hver med inntil 8 lag.  

Avd. A: Hålogaland Badmintonkrets/Finnmark Badmintonkrets.  

Avd. B: Midt-Norge Nord og Midt-Norge Syd.  

Avd. C: Badmintonkretsen Vest/Badmintonkretsen Sør.  

Avd. D: Oslofjorden, VBT Badmintonkrets (Vestfold/Buskerud/Telemark) og 

Hedmark/Oppland.  

2. divisjon og lavere divisjoner består av inntil 4 avdelinger for hver avdeling 

i divisjonen over. Hver avdeling består av inntil 8 lag. 

 
Ny tekst (endring kan gjerne utheves): 

Eliteserien består av 1 avdeling med inntil 8 lag. 1. divisjon består av 4 

avdelinger, hver med inntil 8 lag.  

Avd. A: Hålogaland Badmintonkrets/Finnmark Badmintonkrets.  

Avd. B: Midt-Norge Nord og Midt-Norge Syd.  

Avd. C: Badmintonkretsen Vest/Badmintonkretsen Sør.  

Avd. D: Oslofjorden, VBT Badmintonkrets (Vestfold/Buskerud/Telemark) og 

Hedmark/Oppland.  

2. divisjon og lavere divisjoner består av inntil 4 avdelinger for hver avdeling 

i divisjonen over. Hver avdeling består av inntil 8 lag. 

For 1. divisjon og lavere divisjoner kan administrerende ledd utvide 

antall lag i hver avdeling med inntil 2 lag.  

 
Begrunnelse: 
I Oslofjorden i år ønsket både kretsen og nesten samtlige lag i 1. divisjon å utvide divisjonen 
til 10 lag. Både Haugerud (som rykket opp til Eliteserien) og Vestre Aker (som rykket ned fra 
Eliteserien) ønsket å ha med 2. lagene sine i 1. divisjon. Vestre Aker sitt lag var kvalifisert 
ettersom de kom på 4. plass forrige sesong, og Haugerud sitt lag ville bestått av flere spillere 
som spilte Haugerud til seier i 1.divisjonen forrige sesong. Begge lagene hadde hatt mulighet 
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til å hevde seg i topp 4 i 1. divisjon denne sesongen og hadde klart høyere nivå enn 
bunnlagene i divisjonen. Dessverre mente KK at dette ikke var mulig etter dagens regelverk, 
og begge lagene måtte spille 2. divisjon hvor de knuste resten av lagene. Det er hverken gøy 
for våre lag, eller for lagene vi møter, og gjorde at mange spillere fikk et mye dårligere tilbud i 
lagserien enn de burde ha gjort.  
 
Derfor: hvis det er stor ujevnhet mellom divisjonene kan det enkelte ganger være 
hensiktsmessig å utvide en divisjon med 1-2 lag når det er åpenbart at det vil gi jevnere 
kamper i begge divisjonene. Administrerende ledd er de som sitter nærmest og kjenner det 
sportslige nivået til lagene best, og er derfor de som burde styre når dette er nødvendig.  
 
Til saken hadde følgende ordet: Geir Storvik, forbundsstyret, Niels Jørgen Søby Pedersen, 
Bygdø BK 
 
Forslaget ble trukket. 
 
 
8. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS 
Bestemmelser om seriespill for klubblag, Seriesystemet, punkt 8 
 
Maksimum antall lag 1. divisjons 4 avdelinger utvides fra 8 til 10 lag  
 
Gammel tekst: 
Eliteserien består av 1 avdeling med inntil 8 lag. 1. divisjon består av 4 avdelinger, hver med 

inntil 8 lag. 

• Avd. A: Hålogaland Badmintonkrets/Finnmark Badmintonkrets. 

• Avd. B: Midt-Norge Nord og Midt-Norge Syd.   

• Avd. C: Badmintonkretsen Vest/Badmintonkretsen Sør. 

• Avd. D: Oslofjorden, VBT Badmintonkrets (Vestfold/Buskerud/Telemark) og 

Hedmark/Oppland. 

2. divisjon og lavere divisjoner består av inntil 4 avdelinger for hver avdeling i divisjonen over. 
Hver avdeling består av inntil 8 lag. 

 
Ny tekst: 
Eliteserien består av 1 avdeling med inntil 8 lag. 1. divisjon består av 4 avdelinger, hver med 

inntil 10 lag. 
 

• Avd. A: Hålogaland Badmintonkrets/Finnmark Badmintonkrets. 

• Avd. B: Midt-Norge Nord og Midt-Norge Syd.   

• Avd. C: Badmintonkretsen Vest/Badmintonkretsen Sør. 

• Avd. D: Oslofjorden, VBT Badmintonkrets (Vestfold/Buskerud/Telemark) og 

Hedmark/Oppland. 

 
2. divisjon og lavere divisjoner består av inntil 4 avdelinger for hver avdeling i divisjonen 

over.  
Hver avdeling består av inntil 10 lag. 

 
Begrunnelse: Regionale forhold bør tilsi mer fleksibilitet med hensyn på antall lag i hver 
divisjon. 
 
Forslaget ble trukket. 
 
 
9. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS 
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Bestemmelser om seriespill for klubblag, Seriesystemet, punkt 8 
 
1. divisjons 4 avdelinger utvides til 1. divisjons 4 eller 5 avdelinger (Bestemmelsene) 
 
Gammel tekst: 
Eliteserien består av 1 avdeling med inntil 8 lag. 1. divisjon består av 4 avdelinger, hver med 

inntil 8 lag. 

• Avd. A: Hålogaland Badmintonkrets/Finnmark Badmintonkrets. 

• Avd. B: Midt-Norge Nord og Midt-Norge Syd.   

• Avd. C: Badmintonkretsen Vest/Badmintonkretsen Sør. 

• Avd. D: Oslofjorden, VBT Badmintonkrets (Vestfold/Buskerud/Telemark) og 

Hedmark/Oppland. 

2. divisjon og lavere divisjoner består av inntil 4 avdelinger for hver avdeling i divisjonen over. 
Hver avdeling består av inntil 8 lag. 

 
Ny tekst: 
Eliteserien består av 1 avdeling med inntil 8 lag. 1. divisjon består av 4 eller 5 avdelinger, 

hver med inntil 10 lag. 

• Avd. A: Hålogaland Badmintonkrets/Finnmark Badmintonkrets. 

• Avd. B: Midt-Norge Nord og Midt-Norge Syd.   

• Avd. C: Badmintonkretsen Vest/Badmintonkretsen Sør. 

• Avd. D: Oslofjorden, VBT Badmintonkrets (Vestfold/Buskerud/Telemark) og 

Hedmark/Oppland. 

• (Avd. E: Oslofjorden, VBT Badmintonkrets (Vestfold/Buskerud/Telemark) og 

Hedmark/Oppland.) 

 
Avd. E kan opprettes av Oslofjorden Badmintonkrets hvis nivå og antall lag tilsier at dette er 

formålstjenlig.  
 
2. divisjon og lavere divisjoner består av inntil 4 avdelinger for hver avdeling i divisjonen over. 

Hver avdeling består av inntil 10 lag. 
 
Begrunnelse: Oslofjorden badmintonkrets sin størrelse tilsier at kretsen bør kunne ha to 
avdelinger i 1. divisjon. Det begrunnes videre med at kretsen satser på en vekst i både lag og 
klubber fremover så dette gir oss større fleksibilitet for vekst og utvikling.  
 
Forslaget ble trukket. 
 
 
10. VESTRE AKER 
Bestemmelser om seriespill for klubblag, Seriesystemet, punkt 9 
 
Gammel tekst: 

9. I hver avdeling spilles det dobbel serie, med hjemme og bortekamper. 

Administrerende ledd kan fravike dette prinsipp dersom sportslig og/eller 

økonomiske hensyn tilsier dette. 

Ny tekst (endring kan gjerne utheves): 

9. I hver avdeling spilles det dobbel serie, med hjemme og bortekamper, 

eller enkel serie med sluttspill. Sluttspillet spilles da på samme måte 

som i Eliteserien. Administrerende ledd kan fravike dette prinsipp dersom 

sportslig og/eller økonomiske hensyn tilsier dette. 
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Begrunnelse: 
Samtlige divisjoner under Oslofjorden spiller i dag enkel serie med sluttspill, og derfor burde 
dette legges inn som et fullverdig alternativ. I tillegg er det mange forskjellige måter å 
arrangere sluttspill på, noe som vi mener er unødvendig. Måten sluttspillet arrangeres i 
Eliteserien vet vi fungerer, og vi har et regelverk som støtter det. Derfor bør det være 
standardmalen for sluttspill også i lavere divisjoner.  
 
Sluttspill hvor man f.eks tar med seg poeng fra grunnspillet gjør at sluttspillet ikke lenger blir 
et sluttspill, men en ren transportetappe hvor veldig få lag har mulighet til å endre 
sluttposisjon. I 1. og 2. divisjon i år var sluttposisjonene de eksakt samme før og etter 
sluttspillet. Sluttspillet skal være et høydepunkt for sesongen, hvor man har kjempet seg til en 
startposisjon, og så må kjempe om alle plassene. Ikke en runde hvor ingen av kampene er 
viktige.  
 
Forslaget ble trukket. 
 
 
11. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS 
Bestemmelser om seriespill for klubblag, Seriesystemet, punkt 9,  
 
Utenom elite kan administrerende ledd selv bestemme hvordan lagserien avvikles 
(Bestemmelser)  
 
Gammel tekst: 
I hver avdeling spilles det dobbel serie, med hjemme og bortekamper. Administrerende ledd 
kan fravike dette prinsipp dersom sportslig og/eller økonomiske hensyn tilsier dette.   
 
Ny tekst: 
For eliteserien spilles … 
For de øvrige serier kan administrerende ledd selv bestemme hvordan lagserien avvikles. 
 
Begrunnelse: Det er (nesten) ingen serier som i dag spiller dobbel serie, heller ikke 
eliteserien. Vi foreslår at forbundsstyret legger inn hvordan eliteserien skal spilles for de 
øvrige divisjoner vil det være opp til de regionale myndigheter å sette opp et seriesystem 
som passer etter de lokale forhold. Dette vil da også samsvare med dagens praksis. 
 
Forslaget ble trukket. 
 
 
12. VESTRE AKER 
Bestemmelser om seriespill for klubblag, Lagkampene, punkt 11 
 
Gammel tekst: 

[…] Dersom en enkeltkamp ikke kan gjennomføres fordi begge lag mangler 

spiller/spillere anses enkeltkampen tapt for begge lag. Dersom et helt lag gir 

W.O. i 3 lagkamper i en sesong skal laget strykes fra serien. Alle resultater 

knyttet til laget fjernes/nullstilles, slik at lagets resultater ikke får effekt på 

resultattabellen. 

Ny tekst (endring kan gjerne utheves): 

Tillegg på slutten:  
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I Eliteserien er det ikke tillatt å levere lagoppstillingen med w.o. kamper med 

mindre det er pga sykdom eller skade oppstått under spillerunden og det 

ikke er mulig å tilkalle reserver.  

 
Begrunnelse: 
I Eliteserien bør det ikke være mulig å planlegge med walkover i lagkampene sine. Alle lag 
som spiller Eliteserien bør ha nok spillere i klubbene til å spille 10 kamper hver lagrunde. Det 
bør heller ikke være mulig å bevisst ta med for få spillere for å kunne sette opp et sterkere 
lag. Selvsagt kan det skje uforutsette ting som skade eller sykdom mens spillerunden pågår, 
men i hovedsak bør alle lag kunne kalle opp reserver fra lag i dårligere divisjoner eller fra 
klubbene generelt. Det bør prioriteres å spille alle kampene i Eliteserien enn i lavere 
divisjoner, spesielt hvis vi ønsker at badminton skal fremstå på en god måte utad. At to 
klubber i år walket kamper i sluttspillet er litt flaut på badmintonsportens vegne.  
 
Til saken hadde følgende ordet: Jeanette svendsen, Vestre Aker 
 
Vedtak: Forslaget ikke vedtatt. 17 stemte mot og 9 for. 
 
 
13. VESTRE AKER 
Bestemmelser om seriespill for klubblag, Lagkampene, punkt 12 
 
Gammel tekst: 

Hvis to eller flere lag har oppnådd det samme antall lagpoeng, avgjøres 

deres innbyrdes rekkefølge av forskjellen mellom antall vunnet og tapte 

enkeltkamper.  

Ny tekst (endring kan gjerne utheves): 

2. setning i punkt 12. endres til:  

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.  

Begrunnelse: 
Bestemmelsene i dag sier at resultatet i enkeltkamper betyr mer enn hvordan laget som 
helhet har gjort det. Det betyr at det ikke er viktig om du vinner eller taper hver lagkamp, men 
hver enkeltkamp. Dermed må man vinne alle lagkampene med flest mulig poeng hver gang, 
og dermed alltid toppe lagene. Det betyr at de neste beste spillerne ikke blir gitt spilletid i 
kamper hvor man vet at laget kommer til å vinne likevel, ettersom resultatet fra andre 
lagkamper kan bli avgjørende.  
NBF og ledermøtet har poengtert at vi skal fokusere på lagspill fremover. Slik regelen er i dag 
promoterer vi enkeltindividers prestasjoner foran lagets samlede prestasjon.  
Endringen som ønskes her er slik reglementet er oppsatt i Danmark, som sannsynligvis har 
det beste lagspillsoppsettet (med tilhørende deltagelse) i Europa.  
 
Forslaget ble trukket. 
 
 
14. MOSS BK 
Bestemmelser om seriespill for klubblag, Lagkampene, punkt 13 
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Punkt 13: Innledningen på første setning – «I Eliteseriens gull- og bronsekamp…» - erstattes 
med: «I Eliteseriens finalerunde…» 
 
Begrunnelse for alle forslagene: 
Begrunnelsen er at vi mener dette vil bidra til å profesjonalisere gjennomføringen av 
Eliteserien. Vi gjorde en iherdig innsats for å komme i medienes søkelys under vårt 
arrangement nå i år, og opplever det f.eks. som vanskelig å skulle si til NRK at de må dukke 
opp i hallen kl 15:00 på finaledagen, for da kan det hende at finalen starter. Samtidig som vi 
må si at det kan hende de må vente til kl 17:00 før det starter, fordi de foregående kampene 
kan bli forsinket. 
Det sportslige nivået vil heves dersom vi spiller semifinale og finale over to dager. 
Det er pinlig for idretten at det skal gis WO kamper i eliteserien, og vi mener derfor det må 
innføres sanksjoner som gjør at det svir litt å ikke stille med fullt lag. Det å spille kvalifisering 
med eliteserieregler vil også bidra til at de lagene med bred nok stall til å klare dette er de 
som kvalifiserer seg på bekostning av de lagene som kun har 2 gode damer og 4 gode 
herrer. 
De 2 siste årenes eliteseriefinale har vist hvilken avstand det er mellom gode arrangement og 
dårlige. I Sandefjord i 2017 ble det spilt uten matter i en hall nærmest uten tilskuerplasser – i 
2018 mener vi arrangementet ble løftet mange hakk, men at det fortsatt er mye å gå på.  
 
Dette mener vi NBF må ta regien over. Innspill: 

- Krav om matter 
- Krav om dommerstoler/tellekasser/livescore  
- Krav til tribunekapasitet 
- Krav om formatet på premiutdelingen, NBF produserer skilt og krever premieutdeling i 

hallen etter endt spill etc. 
 
Til saken hadde følgende ordet: Tor Egil Kristensen, Moss BK 
 
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt. 
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15. BÆRUM BK 
Bestemmelser om seriespill for klubblag, Lagoppstilling, punkt 15 
 

Gammel tekst: Kun spillere som er spilleberettiget etter NBF ́s lov § 14 og 15 kan delta på 

lagene.    

Ny tekst (endring kan gjerne utheves): Kun spillere som er spilleberettiget etter NBF ́s lov § 

24 kan delta på lagene. En klubb kan låne opp til 2 spillere til seriespill innenfor en 

aldersgruppe (senior, U15 eller U13) fra en annen klubb til lagspill. Disse spillerne vil følge 

bestemmelser for seriespill for klubblag som om de var medlemmer av klubben, men kan ikke 

delta i eliteseriespill. 

Begrunnelse:  Denne bestemmelsen er tenkt å komme inn som en alternativ til felleslag, slik 
at muligheten for felleslag også foreslås fjernes (se egen sak). Intensjonen er den samme 
som med blandingslag ved at man ønsker å gi flere klubber mulighet til å stille lag samtidig 
som spillere som er  i klubber uten mulighet til å stille lag fremdeles kan spille lagspill. 
Bestemmelsene om felleslag er imidlertid kompliserte, både mhp opprykk/nedrykk og 
spilleberettigelse. Endringen ønskes også å bli innarbeidet i de aldersbestemte klasser, noe 
som vil medføre en ekstra endring om at lånte spillere da kan benyttes gjennom hele 
sesongen.  Om dette skal beskrives felles i bestemmelser for seriespill for klubblag, eller om 
det må inn en tilsvarende endring av bestemmelsene for klubblag i aldersbestemte klasser, 
overlates til forbundsstyret å vurdere. 
For at bestemmelsen skal være gyldig, må også endring av spilleberettigelse i 
turneringsreglementet endres samtidig. 
Det er også gjort en endring i henvisning til §24 da dette ser ut til å være den riktige paragraf 
å henvise til. 
 
Forslaget ble trukket. 
 
 
16. VESTRE AKER 
Bestemmelser om seriespill for klubblag, Lagoppstilling, nytt punkt 16 
 
Under hvilken bestemmelse:  
Punkt nummer: Nytt punkt 16, øvrige renumreres 
Gammel tekst: 

15. Kun spillere som er spilleberettiget etter NBF´s lov § 14 og 15 kan delta 

på lagene. 

Ny tekst (endring kan gjerne utheves): 

16. En klubb kan låne 1 spiller fra en annen klubb til å delta i lagspill uten at 

denne spilleren må bytte klubb. Klubbene sitt førstelag kan ikke ha lag i 

samme divisjon i samme avdeling. Avtale om lån av spiller gjelder per 

sesong og må sendes administrerende ledd senest 1. september.  

Begrunnelse: 
Det burde være mulig i dagens regelverk å være litt fleksible på å låne spillere til lagspill fra 
andre klubber. Noen ganger ønsker spillere ikke å bytte fra sin moderklubb av ulike årsaker 
(sponsorer, tilhørighet, etc), men de bør likevel kunne få mulighet til å spille lagspill selv om 
moderklubben ikke har mulighet til å tilby dette på riktig nivå. Dette gjelder både for de beste 
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spillerne i Norge og for spillere langt ned i divisjonsspillet. F.eks Vilde Espeseth som i mange 
år ikke spilte i Eliteserien men representerte Kirkenes. Det er synd om ikke våre beste spillere 
stiller i Eliteserien – vi bør tilrettelegge for at alle våre beste spillere deltar der for å vise frem 
badmintonsporten i landet. Eller som hos oss hvor vi har en spiller fra Tana, som bor i Oslo, 
men ikke ville bytte vekk moderklubben, og derfor ikke får spille lagspill (som hadde vært i 
2.divisjon). Andre land som vi ofte ser etter i badmintonsammenheng, som Danmark og 
Sverige, har mye større fleksibilitet her enn oss. I Sverige kan man f.eks fritt låne spillere fra 
hele verden…  
 
Vi derimot mener at dette bør skje i strukturerte former, og ønsker at det skal inngås en 
avtale i starten av sesongen som gjelder per sesong. Denne må sendes til administrerende 
ledd for divisjonen det gjelder.  
 
Forslaget ble trukket. 
 
 
17. MOSS BK 
Bestemmelser om seriespill for klubblag, Lagoppstilling, tillegg punkt 18 
 
Ny setning. «Dersom et lag i eliteserien må gi wo i en eller flere enkeltkamper, påløper en bot 
på kr. 1.000,- som tilfaller reisefordelingskassa». 
 
Begrunnelse: Se forslag 11. 
 
Vedtak: Forslaget vedtatt. 21 stemte for og 11 mot. 
 
 
18. MOSS BK 
Bestemmelser om seriespill for klubblag,Opprykk og nedrykk, punkt 21 
 
Punkt 21: Setningen «I kvalikkamper kan en spiller spille alle tre kategorier.» erstattes med: 
«I kvalikkamper kan en spiller maksimalt spille to kategorier» 
 
Begrunnelse: Se forslag 11. 
 
Til saken hadde følgende ordet: Tor Egil Kristensen, Moss BK, Helene Abusdal, 
forbundsstyret 
 
Vedtak: Forslaget ikke vedtatt. 20 stemte mot og 16 stemte for. 
 
 
19. VESTRE AKER 
Bestemmelser om seriespill for klubblag,Opprykk og nedrykk, punkt 21 
 
Gammel tekst: 

[…] Hvis et lag i Eliteserien skal rykke ned, og et lag fra samme klubb har 

rett til å delta i kvalifiseringskampene, skal Eliteserielaget delta i 

kvalifiseringskampene. Om et lag rykker ned fra Eliteserien, og samme 

klubb også har et lag i 1. divisjon, må 1. divisjons-laget rykke ned i 2. 

divisjon. Klubben kan imidlertid søke NBF’s styre om å få beholde begge lag 

i 1. divisjon. De lag som etter bestemmelsene skal rykke ned fra Eliteserien, 

kan bli stående dersom det er plasser ledige etter at to lag fra 2. divisjon er 

rykket opp. 
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Ny tekst (endring kan gjerne utheves): 

Hvis et lag i Eliteserien skal rykke ned, og et lag fra samme klubb har rett til 

å delta i kvalifiseringskampene, skal Eliteserielaget delta i 

kvalifiseringskampene. De lag som etter bestemmelsene skal rykke ned fra 

Eliteserien, kan bli stående dersom det er plasser ledige etter at to lag fra 1. 

divisjon er rykket opp. 

Alt fra «om et lag rykker ned fra Eliteserien» og frem til «De lag som 

etter bestemmelsen» strykes.  

Begrunnelse: 
Her er begrunnelsen egentlig det samme som i forslaget over hvor vi ønsker at klubber skal 
kunne stille to lag i hver divisjon. Dermed bør det heller ikke være noen automatikk i at et lag 
som har lag i 1. divisjon fra før av må rykke dette ned i 2. divisjon.  
 
Forslaget ble trukket. 
 
 
20. VESTRE AKER 
Bestemmelser om seriespill for klubblag,Opprykk og nedrykk, tillegg punkt 21 
 
Under hvilken bestemmelse: Bestemmelser om seriespill for klubblag 
Punkt nummer: 21 
Gammel tekst: 

Fra Eliteserien rykker det nederste lag på tabellen ned i 1. divisjon. Det nest 

siste lag i Eliteserien, samt avdelingsvinnerne i 1. divisjon spiller 

kvalifiseringskamper om de to ledige plassene i Eliteserien. 

Ny tekst (endring kan gjerne utheves): 

Tillegg på slutten:  

I avdelingen som har flest lag i seriespill for senior inviteres også laget som 

kom på 2. plass i 1. divisjon til kvalifiseringsspill.  

Begrunnelse: 
Det er i dag ganske stor skjevhet i hvor stort seriespillet er i de forskjellige kretsene, og det er 
relativt sannsynlig at det kommer til å fortsette fremover (kanskje med en annen krets 
etterhvert). Nivået på 1. divisjonene er derfor også ganske forskjellige, og vi mener at der det 
er flest lag i seriespill er det også størst sannsynlighet for at nivået i toppen også er jevnere. 
Derfor ønsker vi å utvide muligheten til å spille kvalifikasjon til Eliteserien også for det laget 
som kommer på 2. plass i avdelingen med flest lag i seriespillet.  
 
Forslaget ble trukket. 
 
 
21. VESTRE AKER 
Bestemmelser om seriespill for klubblag,Opprykk og nedrykk, punkt 22 
 
Gammel tekst: 
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22. I de øvrige divisjoner rykker det nederste lag på tabellen ned i divisjonen 

under. Det nest siste lag i divisjonen samt avdelingsvinnerne i divisjonen 

under spiller kvalifiseringskamper alle mot alle om de to ledige plassene.  

Dersom det kun er en avdeling som rekrutterer lag til en bestemt avdeling i 

divisjonen rykker vinneren opp.  

 
Ny tekst (endring kan gjerne utheves): 

22. I de øvrige divisjoner rykker det nederste lag på tabellen ned i divisjonen 

under. Det nest siste lag i divisjonen samt avdelingsvinnerne i divisjonen 

under spiller kvalifiseringskamper alle mot alle om de to ledige plassene.  

Dersom det kun er en avdeling som rekrutterer lag til en bestemt avdeling i 

divisjonen spiller de to øverste lagene i divisjonen under 

kvalifiseringskamper mot det de to siste lagene i divisjonen over.  

Begrunnelse: 
Ettersom det i dag ikke er noen kretser som praktiserer flere avdelinger fra 2. divisjon og 
nedover er det viktig at vi har en dekkende regel for der det kun er en avdeling. Dagens 
regelverk dekker ikke godt nok situasjoner som kan oppstå. For eksempel, hvis det ikke 
hadde rykket et lag ned fra Eliteserien til Oslofjorden i år, men et lag hadde rykket opp 
(ganske sannsynlig – Bærum og Bergen spilte om kvalik og nedrykk i år). Sandefjord endte 
sist i 1.divisjon og hadde rykket ned, mens Frogner som endte på nest siste plass og 
Haugerud som vant 2. divisjon skulle spilt kvalifisering, men hadde fått plass automatisk. Men 
1. divisjon hadde fremdeles hatt en ledig plass. Skulle den gått til laget som kom sist i 1. 
divisjon eller laget som kom på 2. plass i 2. divisjon? Vi mener at det ikke skal avgjøres etter 
regelen om at KK skal bestemme dette hvis det er «ledig plass», men at det bør dekkes av 
regelverket på en fair måte. Derfor bør kvalifiseringen utvides slik at det kan dekke slike 
situasjoner. I tillegg vil det gjøre nivået i divisjonene jevnere hvis det er flere lag som burde 
rykke opp eller ned i forhold til nivå.  
 
Forslaget ble trukket. 
 
 
22. MOSS BK 
Bestemmelser om seriespill for klubblag,Oppmann og dommere, nytt punkt 29 
 
Nytt punkt 29, etterfølgende punkter renummereres: «I eliteserien skal semifinalene spilles på 
lørdag og bronsefinale / finale på søndag. Kampene i bunnpuljen gjennomføres på lørdag.» 
Videre vil vi foreslå at NBF ved KK får fullmakt til å sette en langt strammere og sentralisert 
regi på gjennomføringen av finalerunden i eliteserien. 
 
Begrunnelse: Se forslag 11. 
 
Til saken hadde følgende ordet: Tor Egil Kristensen, Moss BK, Jeanette Svendsen, Vestre 
Aker, Ottar Stenrud, forbundsstyret 
 
Vedtak: Forslaget vedtatt. 18 stemte for og 10 stemte mot. 
 
 
23. VESTRE AKER 
Bestemmelser om klassifisering, ranking og rankingturneringer 
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Under hvilken bestemmelse: Bestemmelser om klassifisering, ranking og rankingturneringer 
Punkt nummer: D 
Gammel tekst: 

[…] I senior arrangeres minimum 4 rankingturneringer pr. sesong. 

Rangeringsturneringer i seniorklassen bør arrangeres over 2 dager, men 

kan arrangeres over 3 dager dersom arrangementes størrelse gjør at dette 

er nødvendig. Turneringer i juniorklassen arrangeres over 2 eller 3 dager. 

Hovedturneringen kan spilles som 1-er eller 2-er puljer, utvidet cup, puljer 

eller cup.   

Ny tekst (endring kan gjerne utheves): 

Tillegg på slutten:  

Det skal i løpet av sesongen spilles innledende puljespill minst en gang i 

hver kategori (single, double, mix).  

Begrunnelse: 
Alle rankingturneringene spilles i dag med puljespill i single. Vi satser alt for mye på single i 
forhold til double og mix. Det er mye vanskeligere for spillere å få god matching i klubbene i 
doublekategoriene, og derfor trengs det mye mer matchtrening under rankingturneringene. 
Mange spillere har makkere fra andre klubber i tillegg. Flere spillere ønsker å satse på 
doublekategoriene, men ettersom man risikerer å kun få spille to kamper i turneringen ved en 
dårlig trekning spiller man likevel single. Det hadde kun vært positivt for norsk badminton om 
flere spillere ønsket å bli gode i double og mix.  
 
Forslaget ble trukket. 
 
 

3. Strategiarbeid 
 

 
1.  OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS 

Presisering klubbutviklingsansvar NBFs forbundskonsulenter 
 

OFBK sak 18: Presisering klubbutviklingsansvar NBFs forbundskonsulenter 
(Strategiarbeide) 
 
Gammel tekst: 
Forbundskonsulenter følger ikke opp årlig spesifikt utvalgte nystartede klubber med praktisk 
klubbutviklingsarbeide og regelmessige møter. 
 
Ny tekst: 
Forbundskonsulenter skal følge opp utvalgte nystartede klubber med praktisk 
klubbutviklingsarbeide og regelmessige møter. Hvert år velger forbundsstyret ut noen få 
klubber som får ekstra oppfølgning og regelmessige møter med forbundskonsulenter. Disse 
klubbene bør spres over landet. 
 
Særlig bør minoritetsklubber som ikke har det språklige og juridiske nettverket som behøves 
for å komme i gang få ekstra støtte. Forslagsstiller gjorde våren 2016 en analyse av grunner 
til at klubber var blitt nedlagt over de 15 siste årene, og dette var en av de største 
risikofaktorene. 
 
Begrunnelse: 



Norges Badminton Forbunds protokoll 2018  66 

På forbundstinget 2016 ble det besluttet å satse på lavthengende frukt blant minoritetsklubber 
og at man skulle finne noen test-caser for å lage best practices for å komme videre med 
standardarbeid. 
 
Test-caset Tamil Sangam i Oslo har nå 83 medlemmer og ble startet høsten 2016. Det funker 
hvis man vil, men krevde regelmessige møter flere ganger i måneden fra kretsens nestleder 
over 1 ½ år. Over halvparten av jobben han gjorde var unødvendig dobbeltarbeid hvis det 
hadde funnets standarder og et minimum av ressurser på forbundsnivå. 
 
OFBK benytter sjansen til å reaktivere behovet i 2018 da for lite systemmessig særlig på 
forbundsnivå har skjedd de siste årene, så vidt forslagsstiller kan se. 
 
Badminton er en meget attraktiv idrett for mange innvandrergrupper, og er allerede en av 
idrettene i Norge med høyest etnisk integreringsgrad. Oslo går her i fronten, men det er 
lavthengende frukt å hente over hele landet. 

*** 
 
For ikke lovsaker tar OFBK gjerne mot tilbakemeldinger av typen under, selv om det beste 
hadde vært et vedtak på forbundstinget. 
 
Styret tar OBFKs innspill til etterretning og ber om at forbundskontoret/prosesskomiteen 
prioriterer saken med høy/middels/lav prioritet i sitt videre arbeide de neste årene. 

eller 
Styret tar OBFKs innspill til etterretning, men ber likevel om at 
forbundskontoret/prosesskomiteen ikke prioriterer saken. 
 
Saken ble behandlet ved behandling av Strategiplanen. 

 
 

2. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS 
IUK/utdannings-komiteen vedlikeholder nasjonal kurshelgkalender 
 

OFBK sak 19: IUK/Utdannings-komiteen vedlikeholder nasjonal kurshelgkalender 
(Strategiarbeide) 
 
Gammel tekst: 
Ingen vedlikeholder nasjonal kurshelgkalender pr. i dag eller koordinerer den med 
terminlisten for lagserie og turneringer. 
 
Ny tekst: 
IUK/Utdanningskomiteen tar ansvar for å vedlikeholde nasjonal kurshelgkalender  og 
koordinerer den med terminlisten for lagserie og turneringer. Kurshelgkalenderen publiseres 
og holdes oppdatert på NBFs websider samt badmintonportalen (hvis teknisk mulig).  
 
 
Begrunnelse: 
Tidligere år har det vært vanskelig å få avklart trenerressurser til de viktigste kursene og 
helgene. For eksempel har OFBK de siste 4 årene bare et halvår hatt reserverte kurshelger i 
så god tid slik at man kunne markedsføre og lykkes med å verve trener 1 kandidater. 
 
Om det ikke er mulig å reservere dedikerte kurshelger i konkurransekomiteens terminliste, så 
burde IUK/Utdanningskomiteen kunne vedlikeholde og publisere en parallell kalender. 
 
Det er kanskje ikke mulig å dedikere faste kurshelger i terminlisten men det burde kunne 
jobbes med å minske dobbeltbookingene og begrense dobbeltbookinger til mindre viktige 
helger.  
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Komitteen burde også kunne reservere forbundets ansatte (for eksempel landslagtrener og 
sportssjef) som trenere i prioriterte kurs.  
 
For å oppnå «Dobbelt så mange, dobbelt så aktive!» gjelder dette særlig trener 1 kurs, hvor 
det for tiden er stor mangel på train-the-trainers. Dette er hovedgrunnen til så få trener 1 kurs 
de siste årene. 
 
Saken ble trukket. 
 
 
3. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS 

Innspill til NBFs strategiarbeide basert på NIFs programerklæring 
 

OFBK sak 23: Innspill til NBFs strategiarbeide basert på NIFs programerklæring 
(Strategiarbeide) 
 
Gammel tekst: 
Tekster koblet til NIFs programerklæringer mangler 
Ny tekst: 
Utgangspunkt for norsk idrett er NIFs 4-års-dokument «Idrettspolitisk dokument 2015-2019» 
(IPD). 
 
NIF/NBF/krets/klubb: Norsk badminton kan oppnå NIFs IPD 9-punkts-programerklæring ved 
å: 
1. NIF: Modernisere organisasjonen slik at det blir enkelt å delta. 

• Transformasjon: Reorganisere rolleansvar forbundsansatte, forbunds- og kretskomiteer 

• Transformasjon: Slå sammen kretser for lagserieaktivitet & sikre kritisk masse komiteverv 

• Prosjekt: Oppgradere NBFs planhierarki og plandokumenter til NIFs form- og 
innholdskrav 

• Prosess: Innføre applikasjonen Idrettskontor hos NBF, Klubbkontor hos Krets/Klubber 

• Prosess: Innføre Webside og Content Mgt Software Atea Klubb hos NBF/Kretser/Klubber 

• Prosess: Kvalitetssikre medlemsdatabaser (spiller, støtterolle, klubb) og gradvis ensrette 
DB 

• Prosjekt: Oppgradere medlemsdatabaser med idrettens norm personopplysninger 
20171214 

• Prosess: Utvikle HR/lønnskompetanse på forbundsnivå og utvikle profesjonelle 
trenerpooler 

• Prosess: Innføre app Idrettskurs hos NBF. Utvikle transformert kurskatalog inkl. 
Trenerløypa 

• Prosess: Øke driftsfokus klubbutvikling1: utvikling best practices etablering/drift/avvikling 

• Prosess: Samle inn, lage og vedlikeholde maler for rolleårshjul og budsjetter komiteer 
m.m. 
 

2. NIF: Speile mangfoldet i samfunnet. 

• Prosess: Øke driftsfokus klubbutvikling: direkte støttetiltak enkeltklubber i vekst eller krise 

• Program: Minoritetssatsing kortsiktig mot tamilske idrettsmiljøer og senere flere grupper 

• Program: Fortsette med badmintons paraidrettssatsing på alle nivåer og 
organisasjonsledd 
 

3. NIF: Redusere økonomiske hindringer for barn og unges deltakelse. 

• Program: Fortsette 2017s fokus med søknader NIFs utstyrsstøtte og fordeling til klubber 
 

4. NIF: Bli det mest attraktive treningsfellesskapet for voksne. 
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• Transformasjon: Slå sammen kretser for lagserieaktivitet & sikre kritisk masse 
arrangement 
 

5. NIF: Styrke Norge som toppidrettsnasjon. 

• Program: Fortsette med det 5-årige OL 2024 programmet, en av 10 utvalgte idretter 

• Prosess: Fortsette med utviklingen av nasjonalt satsingssenter og støtte til regionale 
sentre 
 

6. NIF: Engasjere flere kvinner og unge i trener- og lederroller. 

• Program: Jentesamlinger flere parallelle nivåer (toppidrett, ulike aldersgrupper, 
geografisk) 

• Program: Utvikle klubbutviklingspakker med ny- og re-rekrutteringsopplegg barn og 
ungdom 

• Prosess: Utvikle HR/lønnskompetanse på forbundsnivå og utvikle profesjonelle 
trenerpooler 
 

7. NIF: Arbeide for et idrettsløft på 0,5% av statsbudsjettet. (omtolker denne noe) 

• Prosjekt: Arbeide for flere inntektskilder ved å utvikle søkerkompetanse og best practices 

• Prosjekt: Kortsiktig fokusere på inntekts- og stipendmulighetene integrasjon minoriteter 
 

8. NIF: Arbeide for en åpen og inkluderende idrett. 

• Transformasjon: Utvikle rekrutteringsprosesser samt klubbutvikle mot flere & større 
klubber 

• Transformasjon: Utforske tilgjengelige formidlingskanaler, teste streaming, youtube m.m. 

• Transformasjon: Utforske nye konkurranseformer/arenaer, fortsette nybegynnerlagserier 

• Prosess: Badmintonportalen er vårt viktigste ansikt mot interne kunder. 
Prioriteringsrutiner  

• Prosess: Fordele DACI-rolleansvar sosiale medier (webside, Facebook, Instagram, 
Twitter) 

• Program: Fortsette nettverksbygging gjennom tiltak som Særforbundsalliansen 
 

9. NIF: Ta hensyn til naturen, klimaet og miljøet. 

• Program: Utvikle miljøtiltak for ballbehandling, volumbruk, og eventuelt resirkulering 

• Prosjekt: Oppmuntre forskningsartikler/kronikker badminton, folkehelse og idrettsledelse 
 
Begrunnelse: 
En programerklæring eller et manifest er en tekst som fungerer som et program for en 
kulturell retning, og hvilke intensjoner, endringsønsker og prinsipper som er til grunn. Å lage 
et manifest var et vanlig, felles skriveprosjekt innen avantgardegrupper og dermed en naturlig 
form for norsk badminton. Den er oftest skrevet av en gruppe, et kollektiv som har felles 
ideer, holdninger, endringsønsker og planer. Styringsområder er produkter, porteføljer, 
prosesser, programmer, prosjekter, pooler og transformasjoner. 
 
Forslagsstiller har siden mandat ble gitt til Arild Hammern og Kjetill Gunnarson under 
årstinget 2016 jobbet med organisasjonsutvikling og strategidokumenter. Dette er en tidlig 
konsekvens av arbeidet, 
og et grunnlag for neste skritt i relevante strategiutviklingsteam. 
 
De produktene, porteføljene, prosesseme, programmene, prosjektene, poolene og 
transformasjonene som er beskrevet her gir en balansert tilpasning til identifiserte NIF-
føringer, 
og er på mange måter de viktigste endringstiltakene forslagsstiller har identifisert så langt. 
 
Oslofjorden badmintonkrets ønsker å fortsette å bidra til NBFs strategiarbeide fremover,  
og ser frem til neste skritt. 
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Saken ble trukket. 
 
 
4. MOSS BK 

Undersøke muligheten for å starte «TV-kanal» 
 

Vi foreslår at styret undersøker muligheten for å starte en «TV-kanal» etter modellen til 
Norges Håndballforbund. Innspill til arrangement som kunne sendes på TV kanalen: 
 

- NM senior 
- NM junior 
- NM lag 
- U23 mesterskapet 
- UBM 
- NIC 

 
Begrunnelse for forslaget: 
Skape mer interesse for badminton, og på den måten øke rekrutteringen. 
 
Saken ble trukket. 
 

SAK 10:  NORGESMESTERSKAP 2019 og 2020 
   
  A: Fordeling 
   JUNIOR 2019 
   Foreslått tidspunkt 19. – 21. april. 
   Mesterskapet vil bli arrangert under Ungdomslekene på Lillehammer i 
   regi av NBF. 

 
Forbundsstyret får fullmakt til å tildele Norgesmesterskapet for junior 
for 2020. 

 
   SENIOR 2019 
   Foreslått tidspunkt 1.-3. februar. 

Forbundsstyret har mottatt søknad fra Moss BK om dette 
arrangementet. 
 
Forbundsstyret får fullmakt til å tildele Norgesmesterskapet for senior 
for 2020. 
 
Vedtak: Forbundsstyrets forslag enstemmig vedtatt. 

 
  B. H.M. KONGENS POKALER 
    
   Forbundsstyret foreslår: 
   H.M. Kongens Pokaler for 2019 og 2020 tildeles Norgesmestrene i 
             dame- og herresingle. 
 

Til saken hadde følgende ordet: Tor Egil Kristensen, Moss BK, Ottar 
Stenrud, forbundsstyret, Geir Storvik, forbundsstyret, Niels Jørgen 
Søby Pedersen, Bygdø BK, Helene Abusdal, forbundsstyret, Tor Geir 
Bue, Karmøy BK, Nils Petter Johansen, Nætterøy BK, Jonas 
Christensen, Frogner IL, Jeanette Svendsen, Vestre Aker, Trond 
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Wålnad, forbundsstyret, Heidi Landfald Hasselvold, Grong BK, 
generalsekretær Espen Larsen 
 
Moss BK fremmet følgnede forslag som senere ble trukket: 
H.M. Kongens Pokaler for 2019 og 2020 tildeles mesterskapenes beste 
spiller i dame- og herreklassen. Mesterskapets beste dame- og 
herrespiller regnes ut etter «Bestemmelser om beregning av beste 
klubb/spiller» i Håndboka. 
 
Vestre Aker fremmet følgende forslag som senere ble trukket: 
Forbundsstyret får fullmakt til å gå gjennom utdelingskriteriene for 
Kongepokalene for 2019 og 2020. 
 

 
Vedtak: Forbundsstyrets forslag vedtatt. 29 stemte for og 11 mot. 

 
 

SAK 11:  TILSETTE REVISOR 
   Forbundsstyret foreslår: 

Engasjement av Revisjonsselskapet BDO Moss AS fram til 
Forbundstinget 2020. 

    
 
SAK 12: FASTSETTE KONTINGENTER OG AVGIFTER 
  
  A. Avgift for bladet “Badminton” 
   Forbundsstyret foreslår: 
  Avgiften for 2018 og 2019 settes til kr. 50,- pr. medlem. Klubbene skal 

betale for halvparten av klubbens medlemmer på bakgrunn av 
klubbenes IDRETTSREGISTRERING pr. 30.04.2018 og 30.04.2019. 
Ingen klubb kan betale for et lavere antall enn dette.  

   
  Til saken hadde følgende ordet: Espen Larsen, generalsekretær 
 
  Forbundsstyret foreslo: Avgift for bladet «Badminton» fjernes. 

 Inntektsttapet kompenseres ved å øke medlemslisens med forsikring 
med kr. 25.- pr. medlem.  

  
 
  Vedtak: Avgiften for bladet «Badminton» for 2018 og 2019 settes til kr. 

0.-  
 
  B. Deltakeravgift 
   Forbundsstyret foreslår: 
   Deltakeravgiften til NBF, iflg. Lovens § 6, pkt 9, for 2018 og 2019  
   fastsettes slik: 
   Deltakeravgiften pr. anmeldt deltaker pr. kategori i åpen turnering: 
   U11 ................................................. kr. 0,- 
   U13 ................................................. kr. 0,- 
   U15 .................................................   kr. 0,- 
   U17 ..................................................  kr. 0.- 
   Senior ..................................................  kr. 0,- 
   Veteran................................................. kr. 0,- 
 
   Vedtak: Forbundsstyrets forslag enstemmig vedtatt. 
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C. Medlemsavgift 
 Forbundsstyret foreslår: 
 Medlemsavgiften for 2018 og 2019 pr. medlem pr. år i henhold til 

innrapporteringen til Norges Idrettsforbund pr. 30.04.2018 og pr. 
30.04.2019 settes til kr. 0,- 

 
 Vedtak: Forbundsstyrets forslag enstemmig vedtatt. 
 
D. Klubbavgift 
 Forbundsstyret foreslår: 
 I henhold til innrapporteringen til Norges Idrettsforbund pr. 30.04.2018 

og pr. 30.04.2019 settes klubbavgiften til: 
   Grunnavgift pr. klubb kr. 500.- uavhengig av størrelse. 

 
 Deretter et tillegg beregnet ut fra følgende skala: 
 21 - 50 medlemmer:  kr.  500.- 
 51-100 medlemmer:  kr. 1000.- 
 101-200 medlemmer  kr. 1500.- 
 200 medlemmer og mer kr. 2000.-  
 
 Vedtak: Forbundsstyrets forslag enstemmig vedtatt. 

 
E. Medlemslisens med forsikring 
 Forbundsstyret foreslår: 
 Obligatorisk medlemslisens med forsikring settes til kr. 150.- pr. 

medlem i alderen fra og med 13 år og oppover. 
 For de under 13 år settes medlemslisensen med forsikring til kr. 100.- 

pr. medlem. 
 Medlemslisensen baseres på tall innrapportert til NIF pr. 30.04.2018 og 

30.04.2019. 
 
 Det betales medlemslisens med forsikring for alle klubbmedlemmer 

som har trent/spilt badminton minst 3 ganger i løpet av 
rapporteringsåret. 

 Medlemmer som utfører annen aktivitet for klubben enn 
badmintonaktivitet skal det ikke betales medlemslisens for. 

 
 Se forbundsstyrets forslag under Sak 12: A. 
 
 Vedtak: Obligatorisk medlemslisens med forsikring settes til kr. 175.- 

pr. medlem i alderen fra og med 13 år og oppover. 
 For de under 13 år settes medlemslisensen med forsikring til kr. 125.- 

pr. medlem. 
 Medlemslisensen baseres på tall innrapportert til NIF pr. 30.04.2018 og 

30.04.2019. 
 
 Det betales medlemslisens med forsikring for alle klubbmedlemmer som 

har trent/spilt badminton minst 3 ganger i løpet av rapporteringsåret. 
 Medlemmer som utfører annen aktivitet for klubben enn 

badmintonaktivitet skal det ikke betales medlemslisens for. 
 
F. Lisens og årsavgift for bruk av Cup2000/Badmintonportalen 
 Forbundsstyret foreslår: 
 Cup2000/Badmintonportalen ble innført sesongen 2014/2015, som 

elektronisk system for gjennomføring av konkurranser. Alle klubber 
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som skal arrangere turneringer skal fra og med sesongen 2014/2015 
benytte nevnte system. 

 
 Det skal betales kr. 2 000.- som engangslisens for bruk av 

arrangementsystemet. Lisensen er gyldig i alle år, så lenge klubben 
benytter systemet. 

 I tillegg skal alle klubber som har spillere i NBFs konkurransessystem 
betale en årsavgift lik kr. 1500.-  

 Lisensen skal innbetales ved første gangs bruk.  
  
 Begrunnelse:  
 Kun en videreføring av dagens bruk og system, som fungerer godt. 
 
G. Fullmakt til å endre avgiftsbeløpene 
 Forbundsstyret foreslår: 
 Forbundsstyret får fullmakt til å gjøre endringer i avgiftsbeløpene i 

samsvar med NIFs politikk og prioriteringer for perioden. 
 
 Begrunnelse:  
 NIFs prioriteringer og satsingsområder vil ha innvirkning på NBFs 

rammetilskudd (overføring fra NIF) og Styret ber om fullmakt til å 
kunne endre avgiftene i takt med NIFs prioriteringer slik at avgiftene 
ikke skal virke begrensende for rammetilskuddet, snarere tvert i mot. 
  

 

 

 

 

 

 

 

SAK 13:  BUDSJETT 
  A. Revidert budsjett for 2018. 
   Forbundsstyrets forslag finnes på side 118. 
 

Til saken hadde følgende ordet: Espen Larsen, generalsekretær, Tor 
Egil Kristensen, Moss BK, Kjetill Gunnarson, Oslofjorden 
Badmintonkrets, Nils Petter Johansen, Nøtterøy BK, Geir Storvik, 
forbundsstyret 
Vedtak: Forbundsstyrets forslag til revidert budsjett for 2018 
enstemmig vedtatt. 
 

B. Foreløpig budsjett for 2019. 
Forbundsstyrets forslag finnes på side 120. 

 
   Foreløpig budsjett for 2019 og 2020 ble behandlet under ett. 
 

Til saken hadde følgende ordet:Espen Larsen, generalsekretær, 
Jeanette Svendsen, Vestre Aker, Tor-Egil Kristensen, Moss BK, Trond 
Wåland, forbundsstyret, Heidi Laufald Hasselvold, Grong BK, Nils 
Petter Johansen, Nøtterøy BK, Geir Storvik, forbundsstyret, Jarle 
Krokeide, Slagen BK, Jeanette Svendsen, Vestre Aker, Christian 
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Hervard, Bærum BK, Helene Abusdal, forbundsstyret, Britt Anita 
Mikkelsen, Tromsø BK, Hilde Lehtinen, Karmøy BK, Kjetill Gunnarson, 
Oslsofjorden Badmintonkrets 
 
Vestre Aker foreslo følgende: Avdeling 6 – Utdanning – Prosjekt 32045 
Badminton i skolen settes opp til kr. 75 000.- i 2019 og kr. 75 000.- i 
2020. Dekkes av egenkapital dersom dette ikke dekkes av økning i 
postene 98015, 32006, 98005 og 98010. 
 
Vedtak: Forslaget vedtatt. 26 stemte for og 10 stemte mot. 

 
 
Moss BK foreslo følgende: Avdeling 2 – Finans/marked – Prosjekt 
34005 Samarbeidsavtaler økes med kr. 175 000.- til kr. 520 000.- 
Det opprettes nytt Prosjekt 52031 Thomas Cup under Avdeling 3 
Toppidrett – med kostnad kr. 130 000.- 
Avdeling 3 – Prosjekt 52008 økes med kr. 45 000.- til kr. 95 000.- 
 
Vedtak: Forslaget ble ikke vedtatt. 29 stemte mot og 10 stemte for. 
 
Nøtterøy BK foreslo følgende: Avdeling 3 Toppidrett – Prosjekt 52008 
U15 turneringer økes til kr. 60 000.- øremerket Nordic Camp. 
Pengene tas fra Avdeling 4 Utvikling Prosjekt 52007, eller eventuelt 
Avdeling 2 Finans/marked – Prosjekt 34005 Samarbeidsavtaler. 

 
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.  

 
Nøtterrøy BK foreslo følgende: Avdeling 3 Toppidrett. Det opprettes nytt 
Prosjekt 52009 Nordic Camp med kr. 45 000.-  
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.  
 
Vestre Aker foreslo følgende: Avdeling 2 Finans/Marked – Prosjekt 
34006 Landslotteri strykes fra 2019 og 2020 budsjettene. 
Inntektstapene dekkes av egenkapital dersom ikke dette dekkes av 
økning av Prosjekt 98015, 32006, 98005 og 98010. 
 
Vedtak: Forslaget ble ikke vedtatt. 32 stemte mot og 6 stemte for. 
 
Vestre Aker foreslo følgende: Avdeling 2 Finans/Marked – Prosjekt 
34006 Landslotteri. Inntektene reduseres til kr. 250 000.- i 2019 og 
2020. Det vil si at det gjøres frivillig. 
 
Vedtak: Forslaget ble ikke vedtatt. 29 stemte mot og 10 for. 
 
Moss BK foreslo følgende: Avdeling 3 Toppidrett – Prosjekt 52030 Ûber 
Cup kr. 130 000.- splittes i 2 prosjekter, og fordeles med kr. 65 000.- på 
Prosjekt 52030 Ûber Cup og kr. 65 000.- på nytt Prosjekt 52031 
Thomas Cup. 
 
Vedtak: Forslaget ble ikke vedtatt. 32 stemte mot og 5 for. 
 

  C.  Foreløpig budsjett for 2020. 
  Forbundsstyrets forslag finnes på side 122.  
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Foreløpig budsjett for 2020 ble behandlet sammen med foreløpig 
budsjett for 2019. 

 

SAK 14:  VALG IFØLGE LOVENE 
Følgende representanter skal velges: 
(Valgkomiteens innstilling i kursiv). 
 
A. Forbundsstyret med vararepresentanter - velges for to år. 
 President:   Trond Wåland, Kristiansand BK (gjenvalg)  
 2 Visepresidenter:  Geir Storvik, Bærum BK (gjenvalg) 

 Kari Bunes, Moss BK. (ny) 
 Leder for Instruksjons- og Utdanningskomiteen: 
 Ståle Aabotsvik, Tromsø BK (ny) 
  Leder for Toppidrettskomiteen:  
 Nils Petter Johansen, Nøtterøy BK (ny) 
 Leder for Konkurransekomiteen: 
 Jeanette Svendsen, Vestre Aker (ny)   
 Leder for Utviklingskomiteen:  
 Elin Karina Hansen, Herøy I.L. (ny) 
 Nestleder for Instruksjons- og Utdanningskomiteen:  
 Ingunn Ellingsen, Stavanger BK 
 Nestleder for Toppidrettskomiteen:  
 Sonja Wåland, Kristiansand BK (ny) 
  Nestleder for Konkurransekomiteen: 
 Thomas Midtskog, Brodd I.L.(ny) 
 Nestleder for Utviklingskomiteen: 
 Marius Røed, Vester Aker (ny) 
 
Til saken hadde følgende ordet: Terje Fjelldal, Oslofjorden Badmintonkrets 
 
Oslofjorden Badmintonkrets fremmet Kjetill Gunnarson som kandidat som 
nestleder for Instruksjons- og Utdanningskomiteen. 
 
Vedtak: Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt, unntatt ved valg av 
nestleder for Instruksjons og Utdanningskomiteen. 
Ingunn Ellingsen ble valgt som nestleder for Instruksjons- og 
Utdanningskomiteen. Hun fikk 28 stemmer. Kjetill Gunnarson fikk 12 stemmer. 
  
 
B. Kontrollkomité med vararepresentanter - velges for to år. 
 2 medlemmer: Anne Gro Rikheim, Frogner IL (gjenvalg) 
    Alf Asklund, Haugerud IF (gjenvalg) 
 2 vararepresentanter: Arne Langnes, Sandefjord BK (gjenvalg) 

      Tone Gulbrandsen, Jarlsberg BK (gjenvalg) 
 
  Vedtak: Valgkomiteens innstillin enstemmig vedtatt. 
 

C. Lovkomité med vararepresentanter- velges for to år. 
 Leder: Rune B. Hansen, Slagen BK (gjenvalg) 
 Nestleder: Ingrid Teistung, Bergen BK (gjenvalg) 
 Et medlem: Jarle Krokeide, Slagen BK (gjenvalg) 
 2 vararepresentanter: Ulla Faarup, Bærum BK (gjenvalg)  

    Kent Nyheim, Hadsel BK, (gjenvalg) 
 

4. Valgkomité med vararepresentanter. 
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 Innstilling til valgkomite ettersendes (følgende perosner ble innstillt i ettersending):  
 Leder:    Merete Andreassen, Tromsø BK  
 Nestleder:    Hans Jarle Einarsen, Sotra BC 
 Et medlem:    Victoria Hang, Haugerud 
 2 vararepresentanter:  Bodil Engjordet, Bygdø BK 
      Jørn Hafsten, Moss BK 
 
Vedtak: Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

  

SAK 15:  BESTEMME STED FOR FORBUNDSTINGET 2020 
   
  Forbundsstyret foreslår: 
  Forbundsstyret gis fullmakt til å bestemme sted for     
  Forbundstinget 2020. 
 
  Vedtak: Forbundsstyret innstilling enstemmig vedtatt. 
 

SAK 16:  AVSLUTNING 

President Trond Wåland takket for fornyet tillit. Deretter takket han 
styremedlemmene som ikke skulle være med videre. Han takket også 
dirigentene for en godt ledet forbundsting, før han til slutt ønsket alle 

delegatene vel hjem. 

   
 
 
 
 
 
 
 

FORBUNDSSTYRETS BERETNING 
12.06.16 - 09.06.18 
 
STYRE OG ADMINISTRASJON 
 
Forbundsstyret: 
 
President:      Trond Wåland, Kristiansand BK 
Visepresident:      Geir Storvik, Bærum BK 
Visepresident:      Arild Hammeren, Berlevåg T&IF 
 
Leder Instruksjons- og  
Utdanningskomiteen:     Øystein M. Telle, Sotra BC 
Nestleder      Birna Petersen, Sandefjord BK 
 
Leder Konkurransekomiteen:    Ottar Stenrud, Frogner IL 
Nestleder      Markus Haukebøe, Oppegård IL 
 
Leder Utviklingskomiteen:    Bodil Engejordet, Bygdø BK 
Nestleder:      Merete Andreassen, Tromsø BK 
        
 
Leder Toppidrettskomiteen:    Helene Abusdal, Kristiansand BK 
Nestleder      Nils Petter Johansen, Nøtterøy BK 
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Nestledere i komiteene er vararepresentanter til Styret. 
 
Arbeidsutvalg: 
Leder:       Trond Wåland, Kristiansand BJ 
Nestleder:      Geir Storvik, Bærum BK 
Nestleder:      Arild Hammeren, Berlevåg T&IF 
   
Administrasjon: 
Generalsekretær:     Espen Larsen  
Sportssjef      Johnny Askevig 
Landslagstrener Christian Thode 
Konsulent:      Jørn Hafsten 
Utviklingskonsulent: Andrè Høidebraaten 
Utviklingskonsulent: Charlotte Støelen (fra 3. april 2018). 
  
Revisjon: 
Revisorfirma:      BDO Moss AS 
     
 
TINGVALGTE KOMITEER OG UTVALG 
 
Kontrollkomiteen: 

Anne Gro Rikheim, Frogner IL 
       Alf Asklund, Haugerud IF 
Vararepresentanter:     Arne Langnes, Sandefjord BK 
       Tone Gulbrandsen, Jarlsberg BK 
 
Lovkomiteen:       
Leder:        Rune B. Hansen, Slagen BK  
Nestleder:      Ingrid Teistung, Bergen BK  
Medlem:      Jarle Krokeide, Slagen BK   
Vararepresentanter:     Ulla faarup, Bærum BK  
       Kent Nyheim, Hadsel BK 
 
Valgkomiteèn: 
Leder:       Marit K. Ulmo, Sandefjord BK 
Nestleder:      Hans Jarle Einarsen, Sotra BC 
Medlem:      Victoria Hong, Haugerud IF 
Vararepresentanter:     Frode Nilsen, Mehamn IL 
       Jeanette Svendsen, Vestre Aker 
             
        
 
FAGKOMITEER OG UTVALG 
Instruksjons- og Utdanningskomiteen: 
Leder:       Øystein M. Telle, Sotra BC 
Nestleder:      Birna Petersen, Sandefjord BK 
            
  
Konkurranskomiteen: 
Leder:       Ottar Stenrud, Frogner I.L 
Nestleder:      Markus Haukebøe, Oppegård IL 
Lagserieutvalg:     Markus Haukebøe, Oppegård IL 
       Jørn Nielsen, Brodd BK. 
       Øystein Wiborg, Haugerd. I.F.  



Norges Badminton Forbunds protokoll 2018  66 

      
Oppmann-/Dommerutvalget: 
Leder:       Rune B. Hansen, Slagen BK 
Medlem:      Jørn Hafsten, Moss BK 
Medlem:      Nils Petter Johansen, Nøtterøy BK 
Medlem:      Kirsten Gulbrandsen, Vestre Aker 
        
 
Utviklingskomiteen: 
Leder:       Bodil Engejordet, Bygdø BK 
Nestleder:      Merete Andreassen, Tromsø BK 
 
Veteranutvalget: 
Leder:       Helge N. Hansen, Kolvereid IL 
Medlem:      Anja Olsen, Frogner I.L. 
Medlem:      Arne Gulbrandsen, Jarlsberg BK 
 
 
            
Toppidrettskomiteen: 
Leder:       Helene Abusdal, Kristiansand BK 
Nestleder:      Nils Petter Johansen, Nøtterøy BK 
Sportssjef:      Johnny Askevig 
Landslagstrener:  Vladimir Vangelov/Christian Thode 
 
Integreringsutvalget:     
Leder:       Ragnhild Jensen Mizda, Trondheim BK 
       
Anleggstekniske kontakter:     
Leder:       Gunnar Jacobsen, Nøtterøy BK 
       Per Corneliussen 
     
Legekontakter:     Olympiatoppen 
 
Fysioterapikontakt:   
Fysioterapeut:  Helge Skåtun 
Naprapater:  Svend Linderoth 
  
 
 
 
MESTERSKAP SESONGEN 2016/2017 
 
NM-SENIOR 2017. 
Mesterskapet ble avviklet i Badmintonsenteret med Kristiansand BK som arrangør 
 
Mestere ble: 
DS: Vilde Espeseth, Sandefjord BK 
HS: Marius Myhre, Haugerud IF 
DD: Solvår F. Jørgensen/Natalie Syvertsen, Moss BK 
HD: Magnus Christensen/Vegard Rikheim, Frogner IL 
MD: Marie Christensen/Jonas Christensen, Frogner IL 
 
Kongepokalene ble tildelt: Vilde Espeseth og Marius Myhre. 
 
NM-JUNIOR 2017. 
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Mesterskapet ble avviklet på Lillehammer med NBF+Hedmark/Oppland Krets som arrangør. 
 
Mestere ble: 
DS: Emilie Sotnes Hamang, Bærum BK 
HS: Markus Barth, Bergen BK 
DD: Emilie Sotnes Hamang/Emilie Faarup Storvik, Bærum BK 
HD: Mads Marum/Tobias Krømke, Kristiansand BK-Sandefjord BK 
MD: Emilie Sotnes Hamang/Mads Marum, Bærum BK-Kristiansand BK 
 
NM LAG 2017. 
Mestere ble: 
Frogner IL med følgende spillere: 
Kim Christensen (spillerog leder), Knut-Morten Engen (leder), Jonas Christensen, Gitte 
Ganborg, Johannes Arnhoff Hagen. Toheed Ahmed Saeed, Magnus Christensen, Mattias Xu, 
Henny Lyfjell, Sophie Owen Davies, Hege Rikheim, Linn Lilian Stenrud, Marie Christensen, 
Vegard Rikheim og Anders Leirud. 
 
U23 MESTERSKAPET 2016. 
Mesterskapet ble arrangert i Frognerhallen med Frogner IL som arrangør: 
 
U23 mestere ble: 
DS: Vilde Espeseth, Kirkenes BK 
HS: Ikmal Hussain Jaafar, Sandefjord BK 
DD: Solvår F. Jørgensen/Natalie Syvertsen, Karmøy BK og Moss BK 
HD: Magnus Christensen/Vegard Rikheim, Frogner IL 
MD: Natalie Syvertsen/Magnus Christensen, Moss BK og Frogner IL 
 
UNGDOMMENS BADMINTONMESTERSKAP 2017. 
Mesterskapet ble avviklet i Mossehallen med Moss BK, som arrangør. 
 
U15 mestere ble: 
DS:  Emilia Petersen Norberg, Sadefjord BK 
HS:  Danila Gataullin, Leksvik BK 
DD:  Victoria Økland/Jenny Rajkumar, Sotra BC 
HD:  Danila Gataullin/Ludvig Smith-Meyer, Leksvik BK og Nøtterøy BK 
MD:  Julie Marie Abusdal/Kevin Elson, Kristiansand BK 
 
 
 
 
U17 mestere ble: 
DS:  Vera Botcharova Ellingsen, Bergen BK 
HS:  Markus Barth, Bergen BK 
DD:  Vera Botcharova Ellingsen/Marie Christensen, Bergen BK og Frogner IL 
HD:  Markus Barth/Joachim Skjønhaug, Bergen BK og Bygdø BK 
MD:  Marie Christensen/Benjamin Norden, Frogner IL og Moss BK 
 

VETERANMESTERSKAPET 2017 
Mesterskapet ble avviklet med Asker BK/Bærum BK, som arrangør: 
 
Mestere ble: 
V35+: DS: Helene Norland, Bygdø BK 
 HS: Geir Storvik, Bærum BK 
 DD: Terese Owesen/Charlotte Aase, Bygdø BK 
 HD: Jan Rasmussen(Arnt Helge Karlsen, Grimstad BK og Stavanger BK 
 MD: Karolina Odin Bolstad/Joal Collard, Vestre Aker 
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V40+: DS: Jorunn Rasmussen, Grimstad BK 
 HS: Ole Salomonsen, Hammerfest BK 
 DD: Berit Thyness/Trine Sperre, Haugerud IF og Ålesund BK 
 HD: Rolf Ove Karlsen/Trond Mære, Verdal BK 
 MD: Hilde Parnemann/Bent Mørken, Slagen BK 
 
V45+: DS: Berit Thyness, Haugerud IF 
 HS: Jan Frode Neverdal, Grimstad BK 
 DD: Randi Ulla Nogva/Inger Margrethe Midtlid, Norborg IL og Ålesund BK 
 HD: Bent Mørken/Richard Jacobsen, Slagen BK 
 MD: Kristin Thømt/Tommy Helander, Askim BK 
 
V50+: HS: Amund Skavhaug, Trondheim BK 
 DD: Kari Bergersen/Inger Mette Bjørvik, Sandefjord BK 
 HD: Robert Barø/Amund Skavhaug, Trondheim BK 
 MD: Gunn Fiskergaard/Noralf Gamlem, Ålesund BK og Norborg IL 
 
V55+: HS: Ernst Georg Olsen, Hammerfest BK 
 HD: Jan Ulrik Hansen/Frank M. Nielsen, Trondheim BK 
 MD: Inger Mette Bjørvik/Jørn Johansen, Sandefjord BK 
 
V60+: HS: Jack Oterhals, Bergen BK 
 HD: Bengt Drageset/Jack Oterhals, Bergen BK 
 
V65: HS: Ole Kristian Frog, Slagen BK 
 HD: Jørn Johansen/Andreas Holand, Sandefjord BK 
 
V70+: HS: Knut Liland, Kristiansand BK 
 HD: Knut Liland/Daniel Ask, Kristiansand BK og Ålesund BK 
 
MESTERSKAP SESONGEN 2017/2018. 
 
NM – SENIOR 2018. 
Mesterskapet ble avviklet i Frognerhallen med Frogner IL, som arrangør:  
 
Mestere ble: 
DS: Helene Abusdal, Kristiansand BK  
HS:  Marius Fartum Myhre, Haugerud IF 
DD:  Natalie Syvertsen/Solvår Flåten Jørgensen, Moss BK 
HD:  Magnus Christensen/Fredrik Kristensen, Frogner IL og Moss BK 
MD:  Natalie Syvertsen/Magnus Christensen, Moss BK og Frogner IL 
 
NM – JUNIOR 2018. 
Mesterskapet ble avviklet i Badmintonsenteret med Kristiansand BK, som arrangør: 
 
Mestere ble:   
DS: Vera Botcharova Ellingsen, Bergen BK  
HS: Markus Barth, Bergen BK 
DD: Sofia Louis Macsali/Emilie Petersen Norberg, Bergen BK – Sandefjord BK 
HD: Benjamin Nordén/Jiawen Shi, Moss BK – Stavanger BK 
MD: Emma Wåland/Jonas Østhassel, Kristiansand BK 
 
NM LAG 2018. 
Mestere ble MossBK med følgende spillere: 
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Stine Andersen, Marlene Wåland, Solvår Flåten Jørgensen, Natalie Syvertsen, Caroline 
Redkjær Jensen, Jørgen Rosenlund, Benjamin Nordén, Fredrik Kristensen, Andre 
Høidebraaten, Ivan Trakov, Jesper Kristensen, Steinar Klausen og Tor Egil Kristensen 
(lagleder).  
 
U23 MESTERSKAPET 2017. 
Mesterskap ble arrangert med Sotra BC, som arrangør: 
 
Mestere ble: 
DS: Vilde Espeseth, Kristiansand BK 
HS: Vegard Rikheim, Frogner IL 
DD: Vilde Espeseth/Sofia Louis Macsali, Kristiansand BK-Bergen BK 
HD: Magnus Christensen/Fredrik Kristensen, Frogner IL-Moss BK 
MD: Natalie Syvertsen/Magnus Christensen, Moss BK-Frogner IL 
 
UNGDOMMENS BADMINTONMESTERSKAP 2018. 
Mesterskapet ble avviklet i Jotunhallen og Bugårdhallen med Sandefjord BK, som arrangør: 
 
U15 mestere ble: 
DS: Delia Murtazalieva, Haugerud IF 
HS: Kevin Elson, Kristiansand BK 
DD: Delia Murtazalieva/Julie Marie Abusdal, Haugerud IF - Kristiansand BK 
HD: Mathias Ji Hong/Thomas Grüner Fjeldheim, Haugerud IF 
MD:     Julie Marie Abusdal/Kevin Elson, Kristiansand BK 
 
U17 mestere ble: 
DS: Sofia Louise Macsali, Bergen BK 
HS: Jonas Østhassel, Kristiansand BK 
DD: Sofia Louise Macsali/Emilia Petersen Norberg, Bergen BK - Sandefjord BK 
HD: Jonas Østhassel/Jonas Tønnesen, Kristiansand BK 
MD: Sofia Louise Macsali/Matius Wijaya, Bergen BK - Moss BK 
 
VETERANMESTERSKAPET 2018. 
 
Mesterskapet ble avviklet med Askøy BK, som arrangør: 
 
Mestere ble: 
V35+: HS: Arnt Helge Karlsen, Stavanger BK 
 DS: Berit Thyness, Haugerud IF 
 HD:Simen Lexander/Arnt Helge Karlsen, Sotra BC-Stavanger BK 
 DD: Anne Lie Foldnes/Julie Langeland, Sotra BC 
 MD: Simen Lexander/Julie Langeland, Sotra BC 
 
V40+: HS: Robert Sulebakk, Ålesund BK 
 DS: Jorunn Rasmussen, Grimstad BK 
 HD: Trond Mære/Rolf Ove Karlsen, Verdal BK 
 DD: Berit Thyness/Trine Sperre, Haugerud IF-Ålesund BK 
 MD: Jan Frode Neverdal/Jorunn Rasmussen, Grimstad BK 
 
V45+: HS: Jan Frode Neverdal, Grimstad BK 
 DS: Beate Rasmussen Soltvedt, Askøy BK 
 HD: Jan Frode Neverdal/Jan Rasmussen, Grimstad BK 
 DD: Kristin Thømt/Ulla Faarup, Askim BC-Bærum BK 
 MD: Nauman Majid/Berit Thyness, Kristiansand BK-Haugerud IF 
 
V50+: HS: Amund Skavhaug, Trondheim BK 
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 DS: Gunn Fiskergaard. Ålesund BK 
 HD: Robert Barø/Amund Skavhaug, Trondheim BK 
 DD: Anne Lisbet Flåten/Kirsten Gulbrandsen, Karmøy BK-Vestre Aker 
 MD: Jan Rasmussen/Britt Grindland, Grimstad BK 
 
V55+: HS: Ernst Georg Olsen, Hammerfest BK 
 HD: Helge Økland/Ole Kamlund, Askøy BK-Bergen BK 
 MD: Arne Kristian Helgestad/Aina Anmarkrud, Haugerud IF-Frogner IL 
 
V60+: HS: Jack Oterhals, Bergen BK 
 
V65+: HS:Jan Ulrik Hansen, Trondheim BK 
 DS: Ingunn Vie Skare, Bergen BK 
 HD: Knut Liland/Daniel Ask, Kristiansand BK-Ålesund BK 
 
V70+: HS: Daniel Ask, Ålesund BK 
 MD:Knut Liland/Randi Gulbrandsen, Kristiansand BK-Slagen BK 
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FORBUNDSSTYRETS BERETNING 
 
Forbundsstyrets beretning dekker perioden juni 2016 – mai 2018. Komiteene har utarbeidet 
rapporter for sitt arbeid i perioden. Det vises i hovedsak til disse rapportene når det gjelder 
aktiviteten på områdene instruksjon og utdanning (IUK), konkurranseaktivitet (KK), toppidrett 
(TIK), og utvikling (UK). 
 
Styrets samlede virksomhet har vært basert på de beslutninger som er fattet av NBFs 
høyeste organ Forbundstinget, og som er nedfelt i Forbundets Langtidsplan. 
 
I tillegg til fysiske styremøter over en eller flere dager, har det vært avholdt styremøter pr. e-
post. Videre har styremedlemmer deltatt på styremøte via skype eller tilsvarende. 
 
 
GENERELT 
 

NBFs økonomi er solid, og det gode inntektsbringende arbeidet i perioden har ført til 
tilfredsstillende resultater. Gode inntekter fra sponsorer, samt økt aktivitet og herved økt 
overføring fra NIF, har ført til at styret har vært i stand til å gjennomføre de aktiviteter tinget i 
2016 ønsket for perioden. Hovedsatsingsområdet i perioden har vært utviklingsarbeid (se 
eget punkt under), og satsingen her sammen med videreføring av satsingen på toppidrett er 
de områdene som er mest kostnadskrevende av aktivitetene. Cup2000/Badmintonportalen 
fungerer godt, men det har også i perioden vært behov for utvikling av ny funksjonalitet etter 
innmeldte behov. 
 
Det har vært en gledelig utvikling av medlemstallet i perioden. Fra 5279 medlemmer i 2015 til 
5525 medlemmer i 2016, og nå ved siste idrettsregistrering 5711 medlemmer. 
 
NBF har fått støtte fra Olympiatoppen også i denne perioden. Dette både i form av stipend for 
enkeltspillere og støtte til toppidrettssatsingen i forbundet generelt. Dialogen med 
Olympiatoppen er gjennomgående god. Gledelig er det også at NBF, etter godt arbeid fra 
sportssjef og apparatet rundt toppidretten, som et av 8 særforbund, er innvilget meget god 
økonomisk støtte fra Olympiatoppen via Sparebankstiftelsen DNB til «Prosjekt OL 2024 – 
talenter mot toppen».  
 
NBF mottar årlig støtte fra NIF, i form av generelt rammetilskudd, samt rammetilskudd til 
barn og ungdom, og tilskudd for utøvere med nedsatt funksjonsevne. Innenfor alle nevnte 
områder er det en gledelig økning. 
I hovedsak vil vi fremover bli målt på hvor mange medlemmer vi har i aldersgruppen 13-19 
år, samt de tiltak vi har knyttet til utøvere i denne aldersgruppen. Klubbene blir svært viktige i 
denne utviklingen.  
 
NBF har i perioden prioritert de områdene som NIF selv har prioritert. Dette har hatt stor 
betydning for tildelingen av midler, foruten at det medfører at vi blir sett på som en seriøs 
medspiller i arbeidet innad i NIF. 
 
 
FORBUNDSKONTORET 
 

Kontoret er lokalisert til Ullevål Stadion, der vi har lokaler sammen med NIFs egen 
administrasjon og de fleste særforbundene. Plassering av forbundskontoret på Ullevål sikrer 
nærhet til miljøet i NIF og andre særforbund, og muliggjør utnyttelse av de tjenester som er 
etablert i fellesbygget. Alle medlemmer i NBF kan, ved forhåndsavtale, benytte våre lokaler 
på Ullevål til arbeid eller møter i forbindelse med idretten vår. 
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Kontoret ledes av generalsekretær Espen Larsen. Det er i tillegg til generalsekretær pr. i dag 
4 medarbeidere i administrasjonen. Det er Jørn Hafsten (konsulent), Andrè Høidebraaten 
(utviklingskonsulent) og Charlotte Støelen (utviklingskonsulent fra 1. april 2018).  
 
Toppidrettsarbeidet er meget godt ivaretatt ved Sportssjef Johnny Askevig i 80 % stilling og 
landslagstrener Christian Thode i 100% stilling. 
 
Sportssjefen har det overordnede ansvaret for planlegging, gjennomføring og utvikling av 
toppidrettssatsingen i samarbeid med Toppidrettskomiteen (TIK). Landslagstrener har 
ansvaret for den daglige treningen og oppfølging i konkurranser.  
 
Svend Linderoth har hatt ansvaret for skadebehandling og for den fysiske oppfølgingen av 
landslagsspillerne. I tillegg har Sondre Jørgensen vært tilknyttet «Prosjekt OL 2024 – talenter 
mot toppen». 
 
Antall ansatte synes pr. i dag å være godt tilpasset de målsettinger og rammebetingelser som 
forbundet drives etter. 
 
 
ØKONOMI 
 

Økonomien er sunn, og i hovedsak er inntektene knyttet til stønad fra staten via NIF, ved 
siden av inntekter fra andre kilder så som sponsorer/samarbeidsavtaler, NBFs lotteri og 
medlemslisenser/avgifter. 
 
Vi har en trygghet i vår økonomi via vår opparbeidede egenkapital. 
 
Sammen med 15 andre særforbund fortsetter samarbeidet og utviklingen av 
Særforbundsalliansen (SFA), hvor de 15 særforbundene samarbeider om økonomi, synlighet 
og aktivitet. NBF har både vært initiativtaker, og sitter med styring over dette samarbeidet ved 
forbundets generalsekretær. 
  
Via Særforbundsalliansen har vi samarbeidspartnerne Gjensidige, THON hotels, Norsk 
Tipping og Parcas media (TV/streaming), og det arrangeres Ungdomsleker på Lillehammer. 
 
Antall medlemmer er fremdeles viktig ved tildelingen av midler fra NIF. Men systemet er noe 
endret. Fremover vil spesielt tildeling av midler i større grad bli basert på antall medlemmer 
og aktivitet i aldersgruppen 13-19 år enn på størrelse totalt sett. NBF må ta hensyn til dette i 
alle ledd i organisasjonen vår. Klubbene kan dessuten nå hente ekstra midler direkte fra 
staten/ NIF ved å rapportere god aktivitet, særlig gjelder dette arbeidet med barn og unge i 
nevnte aldersgruppe. 
 
Deler av arbeidet med regnskapet har vært satt bort til NIF, som via Idrettens 
regnskapskontor (IRK), har samordnet dette arbeidet for flere forbund. 
 
Oppsettet for regnskapet og budsjettet i NBF følger Norsk Standard for regnskapsføring, slik 
som det også gjøres i NIF sentralt og i de fleste særforbund.  
 
NBF har avdelingsregnskap som regnskapsmodell. 
  
 
 
 
 
INTERNASJONALT ARBEID 
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NBF har også i denne perioden fulgt opp de føringer som er lagt av NIF på dette området. Vi 
er engasjert i internasjonalt samarbeid via Nordisk kongress der vi har sekretariatet, og via 
deltagelse i de fora som vår idrett har opprettet for samarbeid mellom nasjonene. Spesielt 
nevnes Badminton Europe Confederation (BEC) og Badminton World Federation (BWF) der 
Norge har en sterk posisjon i forhold til størrelsen på vårt forbund. Generalsekretær har vært, 
og er igjen oppnevnt som medlem av 2 «Commissions=komiteer» i BEC gjennom 
Commission «Member Structure» og Commission «European Circuits».   
 
 

INSTRUKSJON OG UTDANNING 
 

NBFs kurs endres og oppdateres løpende. NBFs kurs er nå tilpasset trenerløypa. I tillegg 
arbeides det med utvikling av trener 3 kurs og trener 4 kurs. Arbeid med samordning av 
NBFs Trener 1 og 2 kurs med BWFs trenerkurs Level 1 og Level 2 er fortsatt under arbeid. 
 
I tillegg har det blitt utdannet instruktører og avholdt mange kurs for lærere «Shuttle Time», 
etter mal og oppegg fra Badminton World Federation/Badminton Europe Confederation. 
 
I perioden har det vært avholdt 5 aktivitetslederkurs, 8 trener 1 kurs og 2 trener 2 kurs.  
 
 

KONKURRANSE 
 

I perioden har videreutvikling av vår elektroniske konkurranseportal, Badmintonportalen vært 
viktig. Det har vært mye oppfølgingsarbeid for Konkurransekomiteen, men slik styret vurderer 
det fungerer nå Cup2000 og Badmintonportalen svært godt. 
 
Målet med arbeidet og systemet er at systemet til enhver tid skal være formålstjenlig for 
spillerne og NBFs totale behov.   
 
KK arbeider med mange faste arbeidsoppgaver, så som terminlisten, dommer- og 
oppmannsaktivitet og utprøving av nye turneringsformer. Det løpende arbeidet med dette 
synes å gå etter planene og fungerer godt. 
 
KK har i perioden arbeidet målrettet med rekruttering og utdanning av dommere. 
 
Oppmannskurs etter ny modell ble gjennomført i Slagenhallen, Tønsberg, høsten 2015. 
 
Andre viktige oppgaver er å skape interesse for alternative turneringsformer og å få til mer 
lagspill. Det er i perioden videreført lagspill for U13 og U15, noe som har vært svært viktig.  
 
KK har i perioden sett et behov for å arbeide mer mot kvaliteten på arrangementer, da disse i 
en del tilfelle er under den standard som forventes av våre beste arrangement. 
 
I 2017 ble igjen NM junior arrangert på Lillehammer gjennom et samarbeid i 
Særforbundsalliansen. Styret er av den oppfatning at Ungdomslekene er meget bra og 
skaper en flott ramme for arrangementet NM junior, og oppmerksomhet rundt idretten vår. 
 
TOPPIDRETT 
 
Toppidrettssatsingen består av hovedsatsingssenteret i Oslo og 4 satsingssentre utover 
dette, knyttet opp til videregående skoletilbud i hhv Oslo, Kristiansand, Sandefjord og Otta. 
Toppsatsingssenteret i Oslo samarbeider nå med Wang toppidrettsgymnas. 
  
Det er en gledelig utvikling at det særlig på ungdomssiden synes å komme frem flere nye 
miljøer og spillere som holder god standard på treningsarbeidet.  
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NBF har engasjert profesjonell ledelse til å ta vare på den faglige delen av arbeidet med våre 
beste seniorer og unge. Dette sammen med arbeidet nedlagt av de tillitsvalgte i TIK har ført til 
stor aktivitet og gode tiltak. 
 
 
Videreutvikling av trenere i kretsene og klubbene, og enda sterkere miljøer for trening og 
utvikling av spillere gjennom den daglige treningen er avgjørende på veien mot heving av 
nivået på våre beste spillere. Resultatene av dette arbeidet synes gode, med flere nye 
klubber og regioner i toppen av våre resultatlister, men ytterligere tilrettelegging og utvikling 
av tilbudene som gis er viktig for å ta steg mot enda flere og bedre resultater internasjonalt i 
framtiden.  
 
 

UTVIKLING 
 

Utvikling er et bredt felt, der alle komiteene i styret jobber sammen og har arbeidsoppgaver 
som har tilknytning til dette området. Utviklingskomiteen skal være samordnende for dette 
arbeidet og gjennomføre egne tiltak for å skape utvikling. 
 
Hovedsatsningsområder har i perioden vært: 
 

• Øke antall medlemmer  

• Øke antall trenere  

• Øke antall deltakere i turneringer  

• Utvikle kretsene 

I perioden har utviklingskonsulent Andrè Høidebraaten vært ansatt.  
 
Ledermøtet som ble avholdt i juni 2017 hadde deler av fokus på klubbutvikling. 
 
Det er gjennomført en rekke tiltak og aktiviteter i perioden. Videre er det i samarbeid med 
kretser og klubber avhold en rekke kurs ute i klubbene, en rekke steder i Norge. 
 
Av materiale tilbys ulike 'kokebøker', blant annet hvordan man skal starte en badmintonklubb.  
 
Økt fokus ut mot klubbene har vært prioritert i mye større grad. Det er i klubbene utviklingen 
skjer og da må vi i tettere dialog med den enkelte klubb for å høre hvilke utfordringer som 
finnes, for derigjennom å igangsette konkrete tiltak.  
 
Utviklingskomiteen har overtatt ansvaret for gjennomføring av sluttspillet for lag under 13 år 
og under 15 år. Det har vært videreført på en meget god måte på samme måte som tidligere, 
og har etablert seg som et av forbundets mest populære tiltak. 
 
Målrettede tiltak mot jenter og jentesatsing har fremdeles hat fokus i perioden. 
 
Egne prosjektmidler til jentetiltak i klubb og krets var et virkemiddel som ble godt mottatt, 
samt at UK arrangerte en nasjonal samling på Olympiatoppen for jenter født i 2000 eller 
tidligere. Fokus på samlingen, som hadde 34 deltakere var at NBF ønsker å legge til rette for 
at flere jenter blir i badminton, både som spillere, ledere, trenere og dommere.  
 
 
REPRESENTASJON 
 
BWFs årsmøte 2016: Trond Wåland og Espen Larsen 
BWFs årsmøte 2017: Espen Larsen 
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BECs årsmøte 2016: Trond Wåland og Espen Larsen 
BECs årsmøte 2017: Trond Wåland og Espen Larsen 
NIFs Ledermøte 2016: Trond Wåland og Espen Larsen   
Nordisk Kongress 2016: Trond Wåland og Espen Larsen 
Nordisk Kongress 2017: Trond Wåland og Espen Larsen 
Norgesmesterskapene senior 2016 og 2017: Styret og administrasjonen 
Norgesmesterskapet junior 2016: Trond Wåland og Espen Larsen 
Norgesmesterskapet junior 2017: Trond Wåland og Espen Larsen 
 
 

 
PROSJEKTARBEIDE 
 
Styret vedtok, som oppfølging av saker ved forbundstinget, 11/10-16 å opprette to prosjekter: 
IKT-prosjektet og organisasjonsprosjektet. 
 
IKT-PROSJEKT 
 
De tre viktigste anbefalingene fra prosjektet er: 
 

1. Det utarbeides klare linjer mhp ansvarsfordelinger og årlige handlingsplaner i 
forbindelse med informasjon, kommunikasjon og bruk av digitale verktøy.  

2. En ansatt ved forbundskontoret har ansvar for informasjon og IT. 
3. NBF utarbeider ett mer moderne og gjennomgående visuelt uttrykk for bruk på tvers 

av alle digitale og tradisjonelle kanaler (websider, badmintonportalen, sosiale medier, 
e-post maler, brevmaler, postere, flyers etc) og gjennomgående visuelt uttrykk på 

tvers av alle kommunikasjonskanaler.   

 
Det vises til egen prosjektrapport. 
 
 
ORGANISASJONSPROSJEKTET 
 
Prosjektgruppen fikk særlig i oppgave å: 
 
• Utvikle organisasjonsplan og aktivitetsplan for NBFs forbundskontor 
• Utvikle en organisasjons- og ansvarsmatrise for alle ledd fra og med klubb og til og med 

NIF 
  
Prosjektgruppens arbeid ble presentert for ledermøte 2017.  
 
Det vises til egen prosjektrapport. 
 
 
Norgesmesterskapet junior 2018: Trond Wåland og Espen Larsen 
 
 
 
 
Rapport fra INSTRUKSJON OG UTDANNING – rapport for tingperioden 2016-2018 
 
Komiteen har i perioden bestått av følgende:  
Leder:   Øystein Meland Telle (leder) 
Nestleder:   Birna Petersen (nestleder) 
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Innledning 
 
Perioden for Instruksjon og utdanningskomiteen har vært innholdsrik og vi har jobbet med 
både gamle tiltak og nye tiltak. Vi har fortsatt arbeid fra forrige tingperiode og også begynt på 
nye ting. Vi vil spesielt trekke frem Shuttle Time som vi mener har stort potensiale og hvor vi 
har nådd ut til mange lærere samt elever. 
 
Trenerkurs: 
 
I perioden har det vært avholdt flere trenerkurs (se oversikt). Vi hadde en målsetning om å 
arrangere trenerkurs for alle klubber/kretser som ville arrangere kurs, men pga belastning på 
instruktørteamet kom vi ikke helt i mål med dette. Vi er fornøyd med kursene vi har avholdt av 
våre dyktige instruktører og har fått gode tilbakemeldinger på dette. Vi har også prøvd å få 
opprettet en terminliste for trener kurs, men på grunn av at instruktørene også har andre 
roller innenfor badminton så har dette vist seg å være vanskelig. Det bør utdannes flere 
instruktører slik at vi skal være i stand til å tilby alle kurs og slik at belastningen ikke blir for 
stor på enkelte nøkkelpersoner. 
 
Arrangert i 2016-2018 perioden: 
 

• Hjelpetrenerkurs/Aktivitetslederkurs: 12 kurs. 

• Trener 1 kurs: 8 kurs. 

• Trener 2 kurs: 2 kurs. 

• Shuttle Time lærerkurs: 8 kurs 
 
 
Trenerutvikling: 
 
Det har i perioden vært avholdt et trenerseminar i Kristiansand hvor Terje Dag Østhassel har 
vært ansvarlig for gjennomføringen. Det var hele 8 deltakere på seminaret og vi ønsker at 
dette skal gjentas og bli et fast innslag hver sesong. 
 
Sondre Flåten Jørgensen var på trenerkonferanse i Glasgow i forbindelse med VM i 2017. 
 
Thea Johansen har fått tildelt et stipend fra Badminton Europe og skal være trener under BEC 
Summer School i Slovenia, 7-14. juli 2018. 
 
Skolebadminton: 
 
Skolebadminton ble overført fra UK til IUK på første styremøte etter tinget. Grunnen til dette 
var at Skolebadminton og Shuttle time henger mye sammen, og på sikt vil disse gli mer og 
mer inn i hverandre. Prosjektet går ut på at badmintonklubber søker NBF om penger for å 
avholde badminton i gymtime på skoler. Dette tiltaket skal få introdusert både lærere og 
elever for badminton.  
 

• I 2016/2017 hadde 14 skoler glede av tiltaket og hele 856 elever ble nådd. 

• I 2017/2018 har/får 9 skoler glede av tiltaket og 1030 elever blir nådd. 
 
 
Shuttle time: 
 
På starten av tingperioden 2016 så planla vi en større satsning rundt Shuttle Time i 2017 da 
vi hadde stor tro på prosjektet. Vi valgte å sende Andre Høidebraaten og Torstein Monsen på 
Shuttle Time Tutor kurs i Cardiff, Wales. Andre ble her utdannet som Shuttle Time Tutor som 
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gjør at han kan utdanne andre til å undervise lærere, samt utdanne lærere. Torstein Monsen 
ble utdannet som veileder, dvs han kan avholde kurs for lærere. 
 
Vi startet derfor for fullt med Shuttle Time kurs høsten 2017, og det ble da gjennomført 5 kurs 
fordelt på 2x Moss, Hadeland, Tromsø og Hadsel. 
På 5 kurs var det 55 deltagende lærere fra 28 forskjellige skoler som til sammen når ut til 
6537 elever. 
 
Per dags dato er det gjennomført 3 kurs i 2018. Kirkenes, Tana og Høgskolen i Østfold 
(HIOF). På disse 3 kursene har vi registrert 84 deltagere hvor 76 av disse er studenter på 
HIOF og senere vil bli gymlærere. Utenom disse er det 506 elever som blir nådd ut til av de 
resterende lærerne. 
 
Arbeidet med Shuttle Time fortsetter for fullt til høst hvor det allerede er avtalt 4 kurs i ulike 
deler av landet.  
Vi har også fått til en avtale om at 3. års studentene på idrettslinjen på HIOF skal gjennomgå 
dette kurset som en del av sitt studie. 
 
Vi mener derfor at Shuttle Time er et helt fantastisk prosjekt hvor vi får introdusert badminton 
i forskjellige ledd. 
 
Kursmateriale: 
 
NBF’s kurs endres og oppdateres løpende. Det har i perioden ikke blitt utviklet noe nytt 
kursmateriale. Det har blitt jobbet med implementering av BWF sine kurs i trenerløypen til 
NIF. Dette er tungt materie og videre arbeid for samordning av NBFs Trener 1 og 2 kurs med 
BWFs trenerkurs Level 1 og Level 2 er fortsatt under arbeid. 
 
 
 
RAPPORT FRA KONKURRANSEKOMITEEN (KK) 2016-2018 
  
Konkurransekomiteen har i perioden bestått av: 

• Ottar Stenrud (leder) 
• Markus Haukebøe (nestleder) 

  
Komiteens arbeidsområder: 

• Terminlisten 
• Turneringer 
• Lagserie 
• Klassifisering/rankingliste 
• Dommer- og oppmannstjenesten 

  
Komiteen har hatt følgende utvalg: 
  
Lagserieutvalget 

• Markus Haukebøe (leder) 
• Øystein Wiborg 
• Jørn Nielsen 

  
Dommer/oppmannsutvalget 

• Rune Bård Hansen (leder) 
• Nils Petter Johansen 
• Kirsten Gulbrandsen 
• Jørn Hafsten 
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I tillegg til de ordinære arbeidsoppgavene har KK behandlet saker knyttet til tolking og 
praktisering av reglement og bestemmelser. KK har delegert oppgaver som hører hjemme i 
lagserie og dommer- og oppmannstjenesten til utvalgene. 
  
I perioden har KK også vært mye engasjert i turneringsportalen Badmintonportalen og 
turneringsprogrammet Cup2000. Bruken av disse løsningene blir stadig mer kjent blant 
klubbene og arrangørene, og praktisk talt all etterspurt funksjonalitet er nå på plass. Det har 
vært (og vil stadig være) et behov for support. Spesielt merker vi dette i forbindelse med 
oppsett og avvikling av lagseriespillet, der en stor del av plan- og detaljarbeidet i 
Badmintonportalen gjøres av frivillige i kretsene og klubbene. For å sikre kvalitet og 
kontinuitet i brukerstøtte og oppfølging av systemene bør rutiner og systemkompetanse ligge 
hos administrasjonen, og vi har i perioden startet arbeidet med å overføre dette. 
  
KK anbefaler at kretser og klubber benytter Aktivitetsrapport, som nå er tilgjengelig under 
Klubb- og Kretsadministrasjon i Badmintonportalen, for å følge opp utviklingen i 
konkurranseaktivitetene for egen klubb/krets og enkeltspillere. 
  
Turneringer 
 
Det har siden forrige tingperiode vært en økning fra 134 til 148 vanlige turneringer i 
toårsperioden, mens gjennomsnittlig antall påmeldinger pr. turnering er uendret fra 97. Det 
kan synes som at kvaliteten på arrangementene har blitt bedre, da det avdekkes færre feil og 
vi mottar færre rapporter om uregelmessigheter. 
  
Formatet på rankingturneringene blir stadig diskutert, men de følger fremdeles et 
«tradisjonelt» oppsett med puljespill fredag/lørdag og semifinaler/finaler på søndag. Flere av 
turneringene i U13-U19 arrangeres imidlertid med én klasse over to dager, bl.a. for å 
redusere reise- og overnattingskostnader for klubbene/spillerne. Mulighetene til å 
gjennomføre B-sluttspill blir i liten grad benyttet. Det har vært en marginal økning i antall 
påmeldte. 
  
Vi har i påvente av den planlagte revisjonen av håndboken gjort få endringer i 
bestemmelsene, men behovet for en mer ryddig håndbok og et mer entydig og konsistent 
reglement og tilhørende bestemmelser er fortsatt stort. 
  
Lagserie 
 
Gjennom tingperioden har det vært en del mindre endringer i Badmintonportalen for 
Lagserie.  Det er her lagt vekt på at man skal ha direkte systemstøtte for alle NBF sine 
konkurranseformer. Per i dag støtter man direkte de lagkonkurranseformene som benyttes, 
inkludert Eliteseriesluttspill og landsfinale.  
  
Vi har også endret bestemmelsene knyttet til lagserie slik at de er i tråd med den praksis som 
faktisk benyttes ved konkurranseavviklingen.  
  
Det er gledelig at vi ser en stadig større oppslutning rundt lagserie.  Spesielt vil vi trekke frem 
at det er flere lavterskelserier som er attraktive for nybegynnere.  Det er etablert 2 nye 
seriespill på Østlandet og hele 4 nye i sør/vest.  Kretsene førtjener honnør for sitt arbeid med 
seriespillet, og stadig flere av våre medlemmer har tilbud om lagkonkurranser. 
  
I U15/U17 er aktiviteten relativt stabil.  Vi har en liten økning i antall klubber som er med i 
seriespillet, med totalt 20 klubber for sesongen 17/18.  Aktiviteten er meget god på 
Østlandet.  Vestlandet og Sørlandet har serietilbud til sine klubber, mens landet for øvrig 
mangler tilbud om seriespill i aldersbestemte klasser. 
  
Terminliste 
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Utkast til kommende sesongs terminliste har i perioden blitt publisert innen 1. desember, og 
frist for å søke forbundsarrangementene (NM, NM-junior, UBM, U23-mesterskapet og 
rankingturneringer) har de to siste sesongene vært 15. januar. Etter tildeling av disse 
arrangementene i januar, har klubbene fra 1. februar kunnet søke om øvrige turneringer. Alle 
turneringssøknader registreres nå i Badmintonportalen av klubbene selv og kretsene 
anbefaler alle lokale turneringer direkte i løsningen for at de skal komme på terminlisten.  Det 
er fremdeles enkelte kretser ikke har rutiner for å gjennomgå turneringssøknadene innen de 
publiserte fristene, noe som medfører at en komplett terminliste ikke er klar til 1. mai. 
  
Det er gledelig at interessen for å arrangere rankingturneringer har økt, spesielt hos klubber 
på Vestlandet og «nord for Dovre». KK prioriterer å få en best mulig geografisk fordeling på 
rankingturneringene i de enkelte aldersklasser, samtidig som at et visst antall av turneringene 
må avvikles i mer sentrale strøk for å redusere klubbenes reise- og overnattingskostnader. 
Dessverre blir det da noen søkerklubber som ikke får tildelt noen arrangement. 
  
Ranking/rangering 
 
Rankinglistene skal gjenspeile styrkeforholdet mellom spillerne, slik at de beste spillerne 
seedes i turneringer og at lagoppstillinger i lagspill blir korrekte. KK opplever at vi med 
dagens system oppnår dette, selv om rangeringen mellom mosjonister og andre spillere som 
deltar i få konkurranser pr. år blir unøyaktig. 
  
I perioden ble rankingpoengmatrisene for veteraner og juniorer delt opp som separate 
tabeller, og er ikke lenger felles for alt aldersbestemt spill. I juniorklassene ble 
rankingpoengene justert i forbindelse med innføring av ny C-klasse sesongen 2017/2018. 
 
Dommer- og oppmannstjenesten 
 
Dommer/oppmannsutvalget har oppnevnt oppmenn og dommere til nasjonale turneringer og 
lagserien i henhold til bestemmelsesverket og innstilt funksjonærer til forbundsstyret hva 
gjelder oppdrag i utlandet. 
 
Utvalget avholdt oppmann- og dommerseminar for forbundsdommerne/oppmenn og 
aktive/lovende kretsdommere/oppmenn høsten 2016 og 2017. Dette seminaret har vært 
avholdt hvert år siden 1980, og er et meget viktig utdanningstiltak. 
 
Utvalget har observert og vurdert dommere og oppmenn gjennom hele sesongen. 
 
Regelverk og utdanningstiltak 
En hovedoppgave har vært å holde funksjonærkorpset oppdatert på spilleregler og 
anbefalinger og spre kunnskap om regelverket til alle medlemmer i NBF. Også i denne 
perioden har det vært endringer i regelverket. Utvalget har gjennomført nyoversettelser og 
ajourføring av spillereglene og anbefalingene til tekniske funksjonærer slik at dette foreligger 
oppdatert i håndboken pr. 1. januar 2018. 
 
BWF har nylig kommet med strenge bestemmelser mot veddemål og spill på kamper og 
kampsituasjoner (kampfiksing) som gjelder alle som er involvert i Badminton.  Kampfiksing er 
internasjonalt et økende problem. Regelverket vil bli tilpasset norske forhold, oversatt og tatt 
inn i håndboken. 
 
NB Badmintons første kampfiksingssak: To Malaysiske toppspillere (Zulfadli Zulkiffli og 
Tan Chun Seang) fikk henholdsvis 20 og 15 års utestengelse fra alle funksjoner i badminton 
og USD 25 000 og  15 000 i bot for kampfiksing av BWFs «Ethics Panel» 2. mai 2018. 
 
1. juni 2018 trådte det i kraft nye etiske regler og oppførselskoder, blant annet for opptreden 
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på sosiale medier. Utvalget vil foreta oversettelse av det som er nødvendig for norske 
forhold, for øvrig henvises til BWFs hjemmesider. 
 
Kretsdommerkurset er ajourført pr 1. januar 2018. 
 
Det ble avholdt oppmannskurs i Tønsberg og på Frogner. Det er en målsetning at det skal 
være en godkjent oppmann til stede på samtlige turneringer. Flere oppmannskurs vil bli 
avviklet fremover, i samarbeid med lokale arrangører. Oppmannskurset er lagt ut på 
forbundets hjemmesider. 
 
En opplæringsmanual for linjedommere er utviklet og lagt ut på internett. 
 
Det er utviklet et system for utvalgets planlagte oppfølging og vurdering av så vel nye som 
erfarne dommere/oppmenn. Dette har medført standardheving. 
 
Det oppnevnes ikke forbundsdommere som vil være eldre enn 60 år ved oppnevnelse. 
Internasjonale dommere pensjoneres fra utenlandsoppdrag ved utgangen av det året de fyller 
67 år. 
 
Prioriterte områder 
Skillet lovlig/ulovlig serve har lenge blitt prioritert. Det er et viktig mål å bidra til at samtlige 
spillere utvikler en så effektiv og lovlig serve som mulig. Spesielt uheldig er det dersom 
representasjonsspillere får lov til å serve ulovlig her hjemme, for så å bli ”dømt bort” 
internasjonalt.  Satsingen har gitt resultater. De senere sesongene har servingen jevnt over 
vært i bedre samsvar med regelverket. Dette arbeidet må imidlertid være kontinuerlig for å 
hindre «tilbakefall». 
 
NB Servereglene er under endring. BWF har satt i verk en prøveordning der 
servedommerne med et måleverktøy kontrollerer at serven ikke treffes høyere enn 115 cm 
fra baneoverflaten, samtidig som servereglene ellers er vesentlig forenklet. 
 
NB Tellesystemet er under endring. Det er også satt i gang forsøk med å spille 5 sett til 11 
poeng med forlengelse til 15 poeng på stillingen a-10. Mye taler for at dette blir vedtatt av 
BWF i løpet av neste tingperiode. 
 
Hvis disse endringene blir en realitet vil utvalget ha en sentral plass i nødvendig opplæring av 
spillere, ledere, trenere og tekniske funksjonærer. 
 
Provoserende og/eller usportslig opptreden skal fortsatt prioriteres. Dette er ikke noe utbredt 
problem, men enkelte episoder har vist at det er viktig å være føre var. Vi ønsker spillere 
med engasjement og som viser følelser på banen, uten at det er urettferdig for motstanderen 
eller skader idrettens renomme.  Dette kan være en krevende balansegang. Retningslinjene 
for god oppførsel er et viktig redskap for forebyggende arbeid. Dommere/oppmenn er 
instruert om å være tidlig ute for å korrigere uønsket adferd, men det skal ikke gå inflasjon i 
bruken av gult/rødt kort. 
 
Det er viktig å få til en god linjedommertjeneste ved våre mesterskap. Selv om noen av 
arrangørene er ganske flinke til å stille med linjedommere, er disse ofte ikke tilstrekkelig 
opplært og/eller for unge. Dette har medført enkelte tvilsomme avgjørelser i kritiske 
situasjoner, og noen unødvendige episoder. Utvalget hjelper gjerne arrangører med 
utdanning av linjedommere før turneringer og mesterskap, men rekrutteringen må klubbene 
ha ansvaret for selv. Utvalgets opplæringsmanual må gjøres bedre kjent og benyttes av 
arrangørene. 
 
I de fleste turneringer vil spillerne måtte dømme de fleste linjene selv. Det går stort sett greit, 
men noen tilfelle av feildømming og unntaksvis direkte juks er dessverre å se. Utvalget vil 
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innskjerpe reaksjonene ved slike overtredelser. 
 
Rekruttering 
Vi har dyktige oppmenn- og dommere i Norge, men gjennomsnittsalderen er forholdsvis høy 
og rekrutteringen har ikke holdt ikke tritt med avgangen. Heldigvis er det bedring å spore. 
 
Det er godkjent 8 kretsoppmenn og utnevnt 2 forbundsoppmenn i perioden. 
 
Det ble utnevnt 7 forbundsdommere i perioden. I løpet av sesongen 2018/2019 vil noen av 
disse få muligheten til å bli internasjonale dommere og få tilbud om utenlandsoppdrag. 
 
Vi har nå en liten og løfterik gruppe dommere i alderen 30 til 50 år, og de er både dyktige og 
motiverte. Utvalget vil legge til rette for oppfølging og karriereutvikling. 
 
Kretsdommerkurs vil bli prioritert i neste periode, men oppfølgingen av de som gjennomgår 
et slikt kurs er like viktig. Utvalget vil fortsette satsingen her, men det skal ikke legges skjul på 
at det er utfordrende å få gjennomført dette på tilfredsstillende nivå. 
 
Det er stort behov for lokale oppmann- dommerkontakter, noe som har vist seg vanskelig å få 
til over tid. 
 
Det ble avholdt 4 kretsdommerkurs med til sammen 30 deltakere. Inntil nå har kun få av disse 
sendt inn bekreftelse på 20 dømte kamper som er kravet for godkjennelse.  Dette er en 
bekreftelse på at vi må bli bedre til å følge opp deltakerne etter avsluttet kurs. 
 
Samtidig som våre internasjonale dommere og forbundsdommerne etter hvert må erstattes 
av nye krefter, er det like viktig å forbedre funksjonærtjenesten lokalt, blant annet for å bedre 
kvaliteten på arrangementene og forebygge dårlig oppførsel blant barn og unge. Utvalget har 
fått mange tilbakemeldinger om at spillere setter pris på oppmenn og dommere i 
turneringene. 
 
Internasjonal virksomhet 
I mange internasjonale turneringer har norske dommere blitt tatt ut til semifinaler og finaler, 
noe som ellers knapt forekommer i norsk racketidrett. Slik har det vært i mange år. Dette 
viser at    norske dommere er høyt ansett internasjonalt. 
 
Nye oppnevnelser i perioden: 
 
Rune Bård Hansen ble sommeren 2017 av BWF oppnevnt som «Chair External Judicial 
Panel (Ethics, Anti-doping, Match – fixing,)». 
Michael Fyrrie-Dahl ble høsten 2017 av Badminton Europe (BE) oppnevnt som medlem av 
«BE Umpire  Assessment Panel» 
 
Internasjonale grader/verv: 
 
Nils Petter Johansen ”Accredited Badminton World referee» (inntil 1/7 – 2018) 
Michael Fyrrie-Dahl ”Certificated Badminton World umpire”  Medlem av «BE Umpire 
                                      Assessment Panel” 
Kirsten Gulbrandsen  "Certificated Badminton Europe umpire» 
Rune Bård Hansen «Chair External Judicial Panel», «Certificated Badminton Europe 
Umpire», 
                                      til 1/1- 2018 
Morten Aarhus  ”Accredited Badminton Europe Umpire” (inntil 1/1 – 2018) 
 
 
Internasjonale oppgaver høst 2016 – vår 2018: 
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2016 
Michael Fyrrie-Dahl Olympiske leker i Brasil, Danish Open 
Per Thorsby  Sudirman Cup kvalifisering, Irland 
 
2017: 
Kirsten Gulbrandsen EM for mix-lag i Polen 
Nils Petter Johansen Portugal Open (oppmann) 
Michael Fyrrie-Dahl  German Open, Sudirman Cup finale i Australia, VM senior i Skottland 
Ottar Stenrud  Island Open 
Bjørn Sandbu  Island Open 
Jarle Krokeide  Swedish International 
 
2018 
Bjørn Sandbu  Island Open 
Nils Petter Johansen  Portugal Open (oppmann) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAGSERIEUTVALGET 
 

Divisjonsspill 2016/2017. 
 

Eliteserien:   1. Frogner IL 
    2. Sandefjord BK 
    3. Moss BK 
    4.  Kristiansand BK 
    5. Bergen BK 
    6. Bærum BK 
    7. Vestre Aker 
    8. Bygdø BK 
 
1. divisjon – Øst:  1. Haugerud IF 1 
    2. Moss BK 2 
    3. Jarlsberg BK/Nøtterøy BK/Slagen BK 
    4. Vestre Aker 2 
    5. Bærum BK/Askim BC 
    6. Sandefjord BK 2 
    7.  Frogner IL 2 
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    8. Vestre Aker 3 
 
1. divisjon – Midt-Norge: 1. NTNUI  
    2. Grong BK 
    3.  Trondheim BK 
    4. Ålesund BK 
    5. Leksvik BK 
    6. Orkanger BK/Klæbu IL 
    7. Norborg IL 
    8. Verdal BK 
 
1. divisjon -  Sør/Vest 1. Stavanger BK/Brodd BK 
    2. Sotra BC 
    3. Grimstad BK 
    4. Kristiansand BK 2 
    5. Karmøy BK 
    6. Djerv Spkl. 
    7. Bergen BK 2 
    8. Imås IL 
 
2. div. Øst, Gr. 1  1. Asker BK 1 
    2. Ullevål BK 1 
    3. Bærum BK 2 
    4. Vestre Aker 5 (Rekrutt) 
    5. Haugerud IF 2 
    6. Horten BK 1 
    7. Vestre Aker 4 
    8. Stovner Tamil 1 
 
2. divisjon Vest  1. Fitjar IL/Stord BK 
    2. Askøy BK 
    3. Bergen BK 3 
    4. BSI 
    5. Sotra BC 2 
    6. Djerv Spkl. 2 
    7. Kvinnherad IL/Sædalen IL 
    8. Stanghelle IL/Sædalen IL 
    9. Austevoll IL 
    10. Rubbestadneset IL 
 
2.divisjon Sør  1. Sola BK 1 
    2. Stavanger BK 2 
    3. Haugesund BK 1 
    4. Sola BK 2 
    5. Imås IL 2 
    6. Karmøy BK 3 
 
2. divisjon Nord  1. Verdal BK 2 
    2. Ålesund BK 2 
    3. Leksvik BK 2 
    4. Orkanger BK 2 
    5. Klæbu IL 2 
    6. NTNUI 2 
 
Oslofjordserien  1.  Fredrikstad BK 1 
    2. Haugerud IF 3 
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    3. Haugerud IF 4 
    4. Haugerud IF 6 
    5. Tamil Sangam 1 
    6. Haugerud IF 5 
    7. Fredrikstad BK  
    8. Ullevål BK 2 
    9. Vestre Aker 6 
    10. Tamil Sangam 2 
    11. Stovner Tamil 2 
 
Oslofjorden-Nybegyn. 1. Tamil Sangam 21 
    2. Haugerud IF 20 
    3. Tamil Sangam 20 
    4. Stovner Tamil 21 
    5. Tamil Sangam 22 
    6. Stovner Tamil 20 
    7. Strømmen BK 20 
    8. Stovner Tamil 22 
    9. Vestre Aker 20     
 
 
 

Divisjonsspill 2017/2018. 
 
Eliteserien:   1. Moss BK 
    2. Frogner IL 
    3. Kristiansand BK 
    4. Sandefjord BK 
    5. Haugerud IF 
    6. Stavanger BK 
    7. Bergen BK 
    8. Bærum BK 
 
1. divisjon-Øst:  1. Bygdø BK 1 
    2. Asker BK 1 
    3. Vestre Aker 1 
    4. JarlsbergBK/Nøtterøy BK/Slagen BK 
    5. Moss BK 2 
    6. Bærum BK/Askim BC 
    7. Frogner IL 2 
    8. Sandefjord BK 2 
 
1. divisjon Sør/ Vest: 1. Sotra BC 
    2. Grimstad BK 
    3. Kristiansand BK 2 
    4.  Imås IL 
    5. Bergen BK 2 
    6. Stavanger BK/Sola BK/Brodd BK 
    7. Djerv Badminton 
    8. Karmøy BK/Haugesund BK 
 
1. divisjon-Midt Norge: 1. Grong BK  
    2. NTNUI 
    3. Ålesund BK 1 
    4. Trondheim BK 1 
    5. Leksvik BK 1 
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    6. Norborg IL 
     Klæbu IL 1   Trukket laget 
     Kolvereid IL/Verdal BK Trukket laget  
 
2. divisjon-Øst:  1. Haugerud IF 2 
    2. Vestre Aker 2 
    3. OSI 1 
    4. Vestre Aker 3 
    5. Asker BK 2 
    6. Bærum BK 2 
    7. Horten BK 1 
    8. Strømmen BK 1 
 
3. divisjon-Øst:  1. Frogner IL 3 
    2. Strømmen BK 2 
    3. Vestre Aker 4 
 
Oslofjordserien:  1. Haugerud IF 3 

   2 Ullevål BK 1 
   3 Haugerud IF 5 
   4 Bygdø BK 2 
   5 Haugerud IF 4 
   6 Haugerud IF 6 
   7 Tamil Sangam 2 
   8 Tamil Sangam 1 
   9 Vestre Aker 5   

 
2. divisjon Vest:  1. Askøy BK 1    
    2. Sotra BC 2 
    3. Askøy BK 2 
    4. Djerv Badminton 2 
    5. Sotra BC 3  
 
2.divisjon Sør:  1. Sola BK 2 
    2. Brodd BK 2 
    3. Otra IL 
    4. Karmøy BK 3 
    5. Imås IL 2 
    6. Haugesund BK 2 
    7. Karmøy BK 2 
     Sola BK   Trukket laget 
     Stavanger BK 2  Trukket laget 
 
2.divisjon Midt-Norge 1. Trondheim BK 2 
    2. Rissa BK 
    3. Ålesund BK 2 
    4. Orkanger BK 1 
    5. Verdal BK 2 
    6. Klæbu IL 2 
    7.  Orkanger BK 2 
     Leksvik 2   Trukket laget 
 
Trimliga Aust-Agder: 1. Risør BK 1 
    2. Østre Tromøy IL 
    3. Imås IL 1 
    4. Imås IL 2 
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    5. Grimstad BK 
     Risør BK 2   Trukket laget 
 
Trimliga Aust-Agder 
Vårsesongen:  1. Imås IL 
    2. Grimstad BK 
    3. Østre Tromøy IL 
    4. Risør BK 1 
    5. Risør BK 2 
 
Pizzabakerligaen 
Haugalandet:   1. Haugesund BK 1 
    2. Haugesund BK 2 
    3. Karmøy BK 2 
    4. Karmøy BK 1 
    5. Karmøy BK 3 
     Rubbestadneset IL  Trukket laget 
 
Trimliga Nord-Jæren: 1. Brodd BK 1 
    2. Brodd BK 2 
    3. Sola BK 2 
    4. Siddis BK 
    5. Sola BK 1 
     Brodd BK   Trukket laget 
 
 
Det er KK ved Lagserieutvalget som administrerer Eliteserien, mens det er kretsene som 
administrerer de øvrige divisjonene. Alle resultater finnes i:  badmintonportalen.no   
 
 
 

RAPPORT FRA TOPPIDRETTSKOMITEEN (TIK) 2016-2018 
 
 
Toppidrettskomiteen har i perioden bestått av følgende medlemmer:  
Leder:   Helene T. Abusdal  
Nestleder:   Nils Petter Johansen 
Medlem: Birna Petersen 
 
 
Toppsatsing senior 
Seniorgruppen i Oslo teller nå 5 damer og 8 herrer (pr. 1. mai 2018) 
 
Utvikling siste 7 år når det gjelder norsk plassering på verdensrankingen: 
 

  Beste norske plassering BWF ranking 

  07.07.2011 02.01.2014 05.05.2018 

HS 255 146 163 

DS 136 571 269 

HD - 184 125 

DD - 512 124 

MD - 686 121 
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Fra 2014 til 2018 har vi gått fra en gjennomsnittlig plassering på 420 til en gjennomsnittlig 
plassering på 160.  
 
Antall norske spillere/par på de samme listene: 
 

  Antall spillere/par på BWF ranking 

  07.07.2011 02.01.2014 05.05.2016 

HS 2 15 17 

DS 1 6 12 

HD 0 8 17 

DD 0 3 10 

MD 0 6 14 

Sum 3 38 70 

 
Antall norske spillere på verdensrankingen er doblet de siste 4 årene og vår nasjonale 
ranking har gått fra 76 i verden til 55 (pr. 5.5.2018). 
Økningen kommer i en periode hvor antallet spillere/par totalt sett på BWF ranking har økt 
med 178% (fra 2011 til 2018).  
 
Høsten 2016 deltok vi med lag i EM Mixed Team i Dublin. Vi møtte Irland, Østerrike og 
Ungarn, men tapte dessverre de tre kampene.   
 
Våren 2018 deltok vi i EM for lag (Thomas- og Uber-cup). For første gang på mange år med 
både herre- og damelag. Herrene spilte mot Tyrkia (0-5), Finland (0-5), Estland (1-4) og 
Latvia (5-0). Damene møtte England, Polen og Tsjekkia. Mer om Uber-cup i eget avsnitt 
under. 
 
EM individuelt er en invitasjonsturnering der Badminton Europe inviterer spillere som har 
kvalifisert seg gjennom prestasjoner i året som har gått. Norge fikk i april 2018 med 6 spillere 
i 5 forskjellige kategorier, og det er det høyeste antallet deltakere Norge noen gang har 
oppnådd. 
 
Til VM i Kina i august har vi pr. mai 2018 to spillere kvalifisert: Solvår Flåten Jørgensen og 
Fredrik Kristensen i mixed double. 
 
Marius Myhre har vært vår beste spiller denne perioden med flere sterke resultater. I Italian 
Open i desember 2017 vant Marius over nr. 39 i verden.  
 
Vladimir Vangelov var landslagstrener tom. 31/12-2016 og Christian Thode tok over fra 1/1-
2017. Johnny Askevig har vært sportssjef i hele perioden. I mai 2018 ble det kjent at Christian 
Thode har sagt opp stillingen som landslagstrener for å flytte hjem til Danmark. 
 
I trenerapparatet for ungdommer har vi hatt med oss Sondre Flåten Jørgensen og Javier 
Bish. 
 
Integrering 
Helle Sofie Sagøy er vår beste Para-badmintonspiller. I denne tingperioden har Helle Sofie 
ikke spilt så mye som tidligere, men er nå på vei tilbake. Vant i mars 2018 Spanish Open og 
satser mot Paralympics i Tokyo 2020. Helle Sofie flytter til Oslo for å satse på badminton fra 
høsten 2018. Sondre Flåten Jørgensen er ansvarlig trener. 
 
U-landslagene 
Badminton Europe har endret aldersgruppene til å gjelde fra 1/1 – 31/12. Det betyr at vi har 
landslag som ikke følger den internasjonale kalenderen. Spillere som er siste års U19 i 



Norges Badminton Forbunds protokoll 2018  66 

Norge, blir seniorspillere internasjonalt, halvveis i sesongen (fra 1/1). I en overgangsperiode 
har Badminton Europe tilpasset EM, så alle årganger fikk anledning til å delta i et mesterskap.  
 
Vi hadde landslagssamlinger i juni og i august. 
 
U19  
For første gang på veldig lenge, sendte vi et lag til junior-VM i 2016. 10 spillere og 2 trenere 
var i Bilbao, Spania, i 2 uker. De spilte både lagturnering og individuell turnering. I 
lagturneringen spilte vi 6 lagkamper og endte opp som nr. 43. I den individuelle turneringen 
kom både Markus Barth (HS) og Mattias Xu/Mads Marum (HD) til 3. runde.  
 
Til EM i Mulhouse, Frankrike i 2017, reiste 8 spillere og 2 trenere. I lagturneringen var vi i en 
pulje hvor vi tapte for Tsjekkia, Latvia og Danmark. I den individuelle turneringen tapte alle 
dessverre i første runde. 
 
Til Junior VM i Indonesia i 2017 sendte Norge et lag med 3 jenter og 3 gutter sammen med 
Javier Bish og Johnny Askevig. Etter 6 kamper i lagturneringen endte Norge på 29. plass. 
I den individuelle turneringen ble Emma Wåland/Markus Barth beste norske med 3. runde i 
mixed double.  
 
Våren 2018 ble det klart at Markus Barth har klart å kvalifisere seg til Youth Olympic Games i 
Argentina til høsten. 
 
U17 
I 2016 vant Markus Barth Danish Junior Open. Vi hadde et stort lag med til Danmark i 10 
dager hvor de spilte 2 turneringer, en lagturnering samt en mini-samling i Odense.  
 
I 2017 sendte vi igjen et lag på en 10-dagers tur til Denmark Junior Cup (lag og individuelt) og 
Denmark Open junior. 
 
Det beste resultatet kom i EM U17 i Praha, Tsjekkia, i 2017. Emilia Norberg/Sofia Macsali 
spilte seg helt frem til kvartfinalen i damedouble. I lag-EM spilte vi mot Belgia, Italia og 
Tyskland. Dessverre ble det tap i alle kampene. Tettest på seier var vi mot Belgia hvor vi 
tapte 2-3. 
 
U15 
Talentteam-satsingen ble overført til Utviklingskomiteen før denne tingperioden, men TIK har 
tatt ut spillere til Nordic Camp både i august 2016 og i august 2017. 
 
TIK sendte også et lag på 10-dagerstur til Denmark Junior Open (lag og individuelt) og 
Denmark Open junior, sammen med U17-spillerne. Den siste halvdelen av turen bodde 
spillerne sammen i et hus i Odense og vi hadde stort fokus på det sosiale og fikk også se 
verdensstjernene i aksjon i Denmark Open. 
 
Helse 
Svend Linderoth har vært ansvarlig for styrketrening og behandling for NBF i hele perioden. 
Vi har fortsatt fokus på styrkedelen i toppsatsningen og Svend er en viktig del av denne 
jobben. 
 
Økonomi 
TIK opplever økonomien som svært presset. Kostnadene har i perioden økt som følge av tre 
forhold: 

- Generell prisstigning 
- Svekket krone gir betydelig økte priser på nesten alle våre aktiviteter, da de foregår 

utenlands 
- Flere spillere som satser 
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Badminton i videregående skole  
Det har vært stor tilgang på søkere i foregående tingperiode, og aldri har så mange satset på 
utdanning og badminton som nå. TIK er svært fornøyde med arbeidet som nedlegges på 
sentrene og etter vår mening er disse et viktig bidrag, ikke bare til toppsatsingen i Norge, 
men også for den generelle interessen for badminton i Norge. 
 
Pr. 1. mai 2018 er det 15 jenter og 17 gutter som har valgt en idrettslinje med badminton 
toppidrett, fordelt på fem byer/skoler (Oslo, Bergen, Kristiansand, Sandefjord og Stavanger). 
 
Åpent landslagsuttak 
Etter forslag fra TIK besluttet styret i forrige tingperiode at vi skal ha åpne landslagsuttak. 
Dette innebærer at også spillere som ikke trener til daglig ved senteret i Oslo kan bli tatt ut i 
landslagstroppen. I denne perioden ble to seniorspillere som ikke trener i Oslo, tatt ut til 
Thomas- og Uber-cup (Vilde Espeseth og Vegard Rikheim). 
 
Spillere som ønsker å satse mot OL må være i Oslo til daglig. 
 
TIK vil bruke ressurser på mesterskap 
I junior-klassene har TIK videreført strategien fra slutten av forrige periode, med at 
mesteparten av våre ressurser går til deltagelse i mesterskap (EM og VM). TIK mener at 
lagmesterskap er de viktigste for oss å delta på. 
 
Uber-cup prosjekt 
Prosjektet startet våren 2016 og ble ledet av Birna Petersen og Helene Abusdal. Vi inviterte 
en stor gruppe på 12 jenter på den første samlingen, og tok utgangspunkt i 2. års U19-
spillere og eldre. Bakgrunnen for prosjektet var blant annet at vi ønsket å ivareta jentene i 
overgangen fra junior til senior og vi hadde en tanke om at lagbygging er spesielt viktig for å 
ta vare på jentene og få dem til å bli i sporten vår lenge.  

Etter den første samlingen i juni 2016 hadde vi flere aktiviteter:  

• éndags-samling ifm. NIC i Sandefjord i november 2016 med to gjestespillere fra Asia 
• turnering i København i desember 2016 
• treningsopphold og turnering i Odense og Grindsted i november 2017 
• turneringer i Latvia og Litauen i juni 2017 
• Irish Open i desember 2017 
• Uber-cup i Kazan, Russland, i februar 2018 

I Über-cup fikk vi en tøff pulje med England, Tsjekkia og Polen som motstandere. Tross 
vanskelig pulje spilte vi mange jevne kamper, mange tresettere og vant 2 singler med et ungt 
lag (17-24 år). 

 
Kommunikasjon 
TIK har laget en kommunikasjonsplan for å strukturere og tydeliggjøre hva klubber og spillere 
kan forvente seg av TIK. Denne har blitt gjennomgått på klubb-/foreldremøter i starten av 
sesongen og blitt tilgjengeliggjort på NBFs webside. TIK har også brukt Facebook aktivt for å 
informere om det som skjer. 
 
Konklusjon 
Det er fortsatt stor aktivitet og mange spillere som satser og trener bra. Mange spillere er 
fortsatt unge og har mange år på seg til å nå høyere internasjonalt nivå.  
 
Vi får positive tilbakemeldinger på TIKs integreringsarbeid, og det vekker interesse i NIF når 
vi har våre beste integreringsutøvere med på de samme samlingene som de funksjonsfriske 
utøverne. Per nå har vi kun én spiller som hevder seg på ypperste internasjonale nivå, og 
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utfordringen nå blir å legge til rette for ytterligere videreutvikling for Helle, samtidig som vi må 
jobbe for økt bredde i toppen også i para-teamet. 
 
Vi jobber for å skape mest mulig aktivitet innenfor stadig strammere økonomiske rammer. I 
denne sammenheng må både kretser, klubber og enkeltspillere (foreldre) få honnør for en 
betydelig egeninnsats. 
 
 
Rapport fra Utviklingskomiteen (UK) 2016 - 2018 
 
Leder:  Bodil Engejordet 
Nestleder:  Merete Andreassen 
Komiteer:  Veteranutvalg, Integreringsutvalg, Ungdomsutvalg, Breddeutvalg 
 
Utviklingskomiteen (UK) skal arbeide for å spre kjennskap til og interesse for badminton.  
 
Tallene for idrettsregistreringen 2016 var 5.525 medlemmer fordelt på 114 klubber, mens i 
2017 er det per 04.05.18 registrert 5.711 medlemmer fordelt på 111 klubber. Dette er en 
økning på over 10% fra 2015 hvor vi hadde 5.029 medlemmer fordelt på 107 klubber. 
 
Klubbutvikling 
I perioden har vi hatt hovedfokus på eksisterende klubber, men henvendelser fra personer 
som har vært interessert i å starte opp klubb/gruppe har blitt nøye fulgt opp av de ansatte. 
 
Det er et løpende tilbud til klubber og kretser om klubbutviklingskurs, med startmøter og 
oppfølgingsmøter. Målet med klubbutviklingskursene er at allerede eksisterende klubber skal 
videreutvikle seg, og på den måten kunne gi medlemmene et bedre tilbud. 
 
Det har i perioden vært avholdt 22 startmøter og oppfølgingsmøter. 
 
Det har vært arrangert fotokonkurranser og i 2016 ble Bygdø kåret til årets ungdomsklubb. 
 
Badmintonuken 
Den nasjonale Badmintonuken gjennomføres hver høst ved oppstarten av en ny sesong og 
målet er å få vist fram badminton til så mange som mulig og få med nye spillere fra 
sesongstart. 
 
I 2016 ble klubbene oppfordret til å gjennomføre tiltak i eget område som kunne føre til 
rekruttering av spillere. Det kunne være stand på kjøpesenter, åpen trening eller andre 
aktiviteter. 
 
I 2017 ble det, som i 2016 oppfordret til å gjennomføre tiltak ute i klubbene. 
 
Høsten 2016 og 2017 ble «Verdens kuleste dag» arrangert på Akershus festning.  Dette er 
en aktivitetsdag der mange hadde stand, bl.a. flere særforbund og deriblant NBF.  Det var 
anledning til å spille badminton på to baner, det var konkurransen «serve deg til en premie» 
og det ble delt ut rundt 600 flyers. Det var også anledning for deltakerne å prøve crossminton. 
Deltakelsen var god, ca. 50 000. 
 
Landsfinalen for U13 og U15 
De siste 11 årene har det vært arrangert finale for lag i aldersgruppene U13 og U15. De fleste 
av disse har vært arrangert i idylliske omgivelser i Kragerø. Vi gjorde før Landsfinalen 2017 
noen endringer i bestemmelsene for å ytterligere fokusere på at lagserie for aldersbestemte 
klasser er et breddetiltak. Vi fjernet blant annet pengepremie til vinnerne samt at vinnerne ett 
år automatisk har plass i Landsfinalen neste år. Vi har også innført krav om deltagelse i 
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grunnserien for å kunne delta i selve finalen. For årets Landsfinale har vi fjernet bronsefinalen 
slik at det fra og med i år deles ut premie for to tredjeplasser 
 
I 2016 deltok 16 lag fra 3 kretser 

• Vinnere U13: Kristiansand BK 

• Vinnere U15: Moss BK 
 
I 2017 deltok 16 lag fra 3 kretser 

• Vinnere U13: Haugerud IF 

• Vinnere U15: Kristiansand BK 
 
I tillegg til alle spillere er det også mange ledere, foreldre og søsken som er med på å gjøre 
disse dagene til minnerike opplevelser. 
 
Lagspill er viktig når en skal bygge klubbkultur og når det gjelder å stå først i køen for 
treningstider. Vi håper at flere blir med!  
 
Til Landsfinalen i år er det invitert 16 lag fra tre kretser. 
 
Crossminton 
Vi har per dags dato to crossmintonklubber med totalt ca 60 aktive medlemmer, en tredje 
klubb er under oppstart. Det har vært arrangert ca tre turneringer i Norge hvert år i tillegg til at 
det er stadig økende internasjonal deltagelse. Under NM 2017 klarte vi for første gang å 
arrangere U18 klasser. 
 
I juli 2018 arrangeres Crossminton EM i Skien Fritidspark. Vår regjerende Europamester 
Morten Påsche er klar til å forsvare tittelen. 
 
TalentTeam U13 og U15 
Vi har i perioden gjennomført to nasjonale samlinger for et samlet TalentTeam for U13 og 
U15. Begge samlinger har vært avholdt i Kristiansand. Det er planlagt en ny nasjonal samling 
i august 2018 i Kristiansand. Denne gangen blir det to separate samlinger, en for U13 og en 
for U15. 
 
For Tingperioden 2018-2020 planlegges det at det årlig avholdes en nasjonal samling og i 
tillegg regionale samlinger. Norge deles opp i fem regioner. For den nasjonale samlingen vil 
det være påmelding/uttak, mens de regionale samlingene tenkes fritt for alle å melde seg på. 
Fokus blir dermed litt mer bort fra Talent og over mot bredde da vi tror det er viktig for denne 
aldersgruppen å ikke utestenge noen fra å føle seg som et ”talent”. 
 
Vi var i mai 2017 på tur til Gøteborg og spilte Gøteborg Open. Dette var et tilbud til 
TalentTeam spillerne, pluss at noen søsken ble med. Turen var meget vellykket, vi hadde en 
flott sosial tur og gode resultater for mange av spillerne. I mai i år går turen til Farum nord for 
København med en enda større gjeng spillere. 
 
Anlegg 
Ansvarlig:  Visepresident Geir Storvik 
Leder: Gunnar Jacobsen 
Medlem:  Per Corneliussen 
 
For å få økt antall medlemmer i Norges Badmintonforbund må tilgangen til /halltid i 
flerbrukshaller styrkes samtidig som det etableres nye flerbruksanlegg som er tilpasset 
badmintonssportens brukskrav. 
Det er under utarbeiding en handlingsplan for Anlegg som sendes på en kort høring til 
kretslederne før den innarbeides i virksomhetsplanen. 
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Kommunikasjon og sosiale medier 
Kommunikasjon er viktig, spennende og utfordrende. 
Dette jobbes det mye med og bruken av de sosiale mediene øker. Per 4. mai har vi 2.939 
følgere på Facebook 2939 og 938 følgere på Instagram. 
 
Sendingene fra NM Jr. 2017 på Lillehammer var en del av Ungdomslekene som 
Særforbundsalliansen (SFA) har en avtale med Parcas Media. De filmet derfor badminton 
som en del av sitt program.  
 
UBM 2018 ble det også filmet fra samme firma, men dette var det Sandefjord BK som tok 
kontakt og ønsket. 
 
Badminton i skolen og skolemesterskap 
Det å komme ut i skolen og møte elever er viktig i rekrutteringsarbeidet.  
Klubber som ønsker å delta må selv kontakte skoler og gjøre avtaler. Klubber og kretser kan 
søke NFB om støtte til tiltaket. 
 

• 2016: 9 skoler, fra 2. trinn på barneskolen til videregående skole, 964 elever involvert 

• 2017: 11 skoler, fra 1. trinn på barneskolen til idrettslinjen på videregående skole. 876 
elever involvert 

 
Det er sendt ut mail til landets skoler med tilbud fra Klubben AS om 2 forskjellige 
racketpakker. Her kan skolene ta direkte kontakt med Klubben AS for kjøp. 
 
Jenter 
Vi har fortsatt mange færre jenter i NBF enn gutter og dette vises gjennom hele 
organisasjonen, både blant spillere, trenere, dommere og ledere. 
 
Et viktig fokusområde for NBF er å rekruttere nye jenter, og å ta vare på de jentene vi har. 
Kretser og klubber kunne søke UK om støtte til jentetiltak. Vi fikk inn 17 gode søknader i 2016 
og alle fikk tilbud om støtte. Tallene for 2017 er: 14 søkere, 6 tiltak gjennomført med totalt 94 
deltagere. 
 
Integrering – bredde og topp 
I 2016 deltok NBF på 14 av 17 Grenseløse Idrettsdager i regi av NIF. 
 
I 2017 deltok NBF på 2 av 4 Grenseløse Idrettsdager i regi av NIF. NBF var også deltagende 
i Para-idrettsdagene i Bærum som ble arrangert i samarbeid med Golf, Friskis & Svettis, 
Innebandy, Judo og Fleridrettsforundet. 
 
Høsten 2017 ble det opprettet en egen para-badmintongruppe i Moss BK. Denne gruppen 
består av 8 spillere, men klubben har planer om å utvide høsten 2018, og mål om å få en 
spiller til Special Olympics 2023. 
 
Ved Idrettsregistreringen 2016 var det registrert 15 funksjonshemmede medlemmer i norske 
badminton klubber/grupper. I 2017 var dette tallet 28 registrerte spillere. 
 
Høsten 2017 ble det opprettet en egen para-badmintongruppe i Moss BK. Denne gruppen 
består av 8 spillere, men klubben har planer om å utvide høsten 2018, og mål om å få en 
spiller til Special Olympics 2023. 
 
Grenseløse Idrettsdager skal ikke gjennomføres lengre av NIF. De oppfordrer istedenfor alle 
særforbund til å gjennomføre egne para-idrettsdager/kvelder. Dette er noe som må settes på 
planen for neste Tingperiode. 
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Undomsutvalg 
Vi har opprettet et eget ungdomsutvalg som er blitt invitert til å delta i ulike sammenhenger. 
Ungdomsutvalget var blant annet representert på Nettverkssamling på Hamar i regi av NIF 
samtidig som Idrettsgallaen 2017, Ungdomslekene 2017 og Landsfinalen. 
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Norges Badmintonforbund 
     

Resultatregnskap 2016 

 
     

     
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016  2015 

 1    
INNTEKTER     

     
Sponsor- og salgsinntekter  1 444 854  1 481 143 

Offentlige tilskudd 2 5 354 651  5 974 702 

Andre inntekter 3 3 413 601  3 218 300 

Sum driftsinntekter  10 213 105  10 674 145 

     

Varekostnad  1 963  1 350 

Lønns- og personalkostnader 4 2 807 281  2 583 373 

Avskrivninger 7 55 000  55 000 

Tilskudd 5 1 087 080  1 180 143 

Andre driftskostnader 6 6 298 780  6 825 726 

Sum driftskostnader  10 250 104  10 645 592 

     
Driftsresultat  -36 999  28 554 

     
Finansposter     
Finansinntekter  38 254  107 629 

Finanskostnader  8 729  14 781 

Sum finansposter  29 525  92 848 

     

ÅRSRESULTAT  -7 474  121 401 

     

     
Disponering av årets resultat     
Til/fra egenkapital 13 -7 474  121 401 

Sum disponering  -7 474  121 401 
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Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven for små foretak og god regnskapsskikk i Norge.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er  

klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som    

omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler er vurdert til anksaffelseskost med fradrag for planmessige avskrivninger. Dersom    

virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbi-     

gående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid    

avskrives lineært over den økonomiske levetiden.

Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.

Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til balansedagens kurs.

Aksjer og andeler i andre selskap

Aksjer hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse, er klassifisert som anleggsmidler og er balanse-

ført til anskaffelseskost. Investeringene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes å ikke  

være forbigående. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.

Nedskrivninger reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lengre er til stede.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til

forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. 

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bankinnskudd, kontanter og lignende inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler  

med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Pensjon

Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført.

Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønns-

kostnader.

Inntektsføringsprinsipper

Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent.

Sponsorinntekter inntektsføres over avtaleperioden.

Barteravtaler inntektsføres på grunnlag av de mottatte verdier i den perioden verdien mottas. Mot-

svarende kostnader blir kostnadsført i samme periode.

Periodiseringsregler

Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt

For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas  

det inntektsavsetninger.

Skatter

Norges Badmintonforbund driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig.

 

Note 2 Offentlige tilskudd

Regnskapsposten består av: 2016 2015

Rammetilskudd inkl. regiontilskudd fra NIF 1 990 624 1 966 472

Integreringstilskudd fra NIF 341 881 329 185

Barne- og ungdomsmidler fra NIF 1 674 310 1 718 987

Utviklingsorientert ungdomsidrett fra NIF 411 583 412 377

Utstyrsmidler fra NIF 75 277 54 076

Andre tilskudd fra Olympiatoppen 422 500 906 250

Sparebankstiftelsen 350 000 584 475

Andre tilskudd 88 476 2 880

Sum 5 354 651 5 974 702

Norges Badmintonforbund

Noter til regnskapet 2016
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Note 3 Andre inntekter

Regnskapsposten består av: 2016 2015

Medlemsinntekter, herunder lisens og egenandeler 1 826 594 1 405 142

Lagavgifter 208 750 205 000

Loddbøker 385 340 345 750

Momskompensasjon 495 269 446 309

Andre inntekter 497 648 816 099

Sum 3 413 601 3 218 300

Note 4 Lønns- og personalkostnader

Denne posten vedrører lønn, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader samlet for administrasjon,

trenere, støtteapparat og andre. 2016 2015

Lønn 2 262 115 2 042 124

Arbeidsgiveravgift 342 962 314 772

Pensjonskostnader 145 125 179 116

Stipend 30 000 25 000

Andre lønnskostnader 27 080 22 360

Sum 2 807 281 2 583 373

Lønn til generalsekretær utgjør kr 725 302 og annen godtgjørelse var kr 4 392.

Revisjonshonorar er kostnadsført med kr 23 751 inkl. mva. til lovpålagt revisjon, og  

kr 44 523 inkl. mva til andre attestasjonstjenster.

Det er ikke utbetalt honorar eller annen godgjørelse til styret eller president i 2016.

Forbundet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 

Forbundets pensjonsordninger tilfredstiller kravene i denne lov.         

Forbundets ansatte kan velge å gå av med AFP fra fylte 62 år. 

Ingen av forbundets ansatte har gått av med AFP pr 31.12.2016.

Det er gitt kr 40 000 i lån til Johnny Askevig. Lånet vil bli nedbetalt i 2017.

Note 5 Tilskudd

Regnskapsposten består av: 2016 2015

Tilskudd til idrettslag 522 080 114 143

Tilskudd til særforbund 550 000 975 000

Tilskudd til andre organisasjoner 15 000 91 000

Sum 1 087 080 1 180 143

Note 6 Andre driftskostnader

Regnskapsposten består av: 2016 2015

Kontorkostnader 700 461 498 422

IT-kostnader 322 937 199 805

Idrettsutstyr, medisinsk utstyr og drakter 536 269 629 159

Idrettsfaglig bistand, fysioterapi og lege 843 476 1 032 821

Reise- og oppholdskostnader 3 230 710 3 003 212

Påmeldingsavgifter 167 245 183 496

Andre kostnader (inkludert avsetninger) 497 681 1 278 811

Sum 6 298 780 6 825 726

Note 7 Varige driftsmidler 2016 2015  

Biler SUM SUM  

Anskaffelseskost 01.01.16 275 000 275 000 275 000  

Tilgang  0 0  

Avgang  0 0  

Gevinst avgang driftsmiddel  0 0  

Anskaffelseskost 31.12.16 275 000 275 000 275 000  

Akkumulerte avskrivninger pr 31.12.16 128 333 128 333 73 333  

Bokført verdi pr 31.12.16 146 667 146 667 201 667  

 

Årets avskrivninger 55 000 55 000 55 000  

Økonomisk levetid 5 år

Avskrivningsplan Lineær  
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Note 8 Finansielle anleggsmidler

Investering i aksjer

Stemme og 

eierandel Kostpris Bokført verdi   

Oslo Idrettshaller AS 7,00 % 30 000 30 000   

Sum 30 000  

Note 9 Varelager (bilder)  

2016 2015  

Tekst Antall

Anskaffelses-

kost Verdi Verdi  

Litografi u/ramme 8 1 350 10 800 31 050  

Liografi m/ramme 0 1 950 0 3 900  

Sum 10 800 34 950

Note 10 Kundefordringer

Debitormassen er oppført til pålydende med fradrag for kr 20 000 til tap på fordringer.

Note 11 Andre kortsiktige fordringer

Regnskapsposten består av: 2016 2015

Utstyrsmidler 75 277 40 496

Til gode merverdiavgift 6.termin 2015 0 8 096

Andre påløpte inntekter 269 885 54 076

Forskuddsbetalte kostnader 150 081 75 721

Sum 495 243 178 389

Note 12 Bankinnskudd

Av likvide midler utgjør bundne midler skattetrekkskonto kr 100 695 og Wålands minnefond kr 100 242.

Note 13 Egenkapital Egenkapital med Annen Sum

selvpålagte restriksjoner egenkapital egenkapital

Egenkapital pr 01.01.16 0 4 102 638 4 102 638

Årets endring i egenkapital:

Årets resultat til annen egenkapital 0 -7 474 -7 474

Avsetning/selvpålagte restriksjoner 0 0 0

Egenkapital pr. 31.12.16 0 4 095 164 4 095 164

Note 14 Annen kortsiktig gjeld

Regnskapsposten består av: 2016 2015

Påløpte feriepenger 242 180 218 002

Utstyrsmidler 44 100 49 365

Utgiftsfordeling eliteserien 50 492 54 086

Ubrukt tilskudd 198 306 0

Øvrige påløpte kostnader 254 863 15 042

Sum 789 942 336 494
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Note 15 Annen langsiktig gjeld

Regnskapsposten består av: 2016 2015

Wålands minnefond 95 242 99 743

Sum 95 242 99 743

Note 16 Fordringer på NIF i konsernkontoordning

Norges Badmintonforbund er deltager i en konsernkontoordning med DNB administrert av NIF. Detagerne i

konsernkontoordningen  er overfor banken solidarisk ansvarlig for riktig oppfyllelse av samtlige

forpliktelser som følger av eller måtte oppstå i anledning av konsernkontoordningen. Banken har

rett til å motregne i konti utenfor konserkontoordningen, som deltageren til enhver tid har i banken, 

ethvert krav banken måtte ha mot deltageren og de øvrige partene i kontosystemet.

Netto fordring på konsernkonto klassifiseres som andre kortsiktige fordringer. Netto gjeld på 

konsernkonto klassifiseres under annen kortsiktig gjeld. Midlene på konsernkonto har tilsvarende 

likviditet som en ordinær bankkonto ved at Norges Badmintonforbund til enhver tid har tilgang til innestående 

midler på konsernkonto.

Pr 31.12.16 utgjør forbundets netto fordring på konsernkonto kr 3 882 931,65.
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Norges Badmintonforbund 
     

Resultatregnskap 2017 

 
     

     
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2017  2016 

 1    
INNTEKTER     

     
Sponsor- og salgsinntekter  757 350  894 854 

Offentlige tilskudd 2 6 038 776  5 354 651 

Andre inntekter 3 3 568 635  3 413 601 

Sum driftsinntekter  10 364 761  9 663 105 

     

Varekostnad  5 616  1 963 

Lønns- og personalkostnader 4 2 753 189  2 807 281 

Avskrivninger 7 55 000  55 000 

Tilskudd 5 441 172  537 080 

Andre driftskostnader 6 6 676 032  6 298 780 

Sum driftskostnader  9 931 009  9 700 104 

     
Driftsresultat  433 752  -36 999 

     
Finansposter     
Finansinntekter  78 074  38 254 

Finanskostnader  20 847  8 729 

Sum finansposter  57 227  29 525 

     

ÅRSRESULTAT  490 979  -7 474 

     

     
Disponering av årets resultat     
Til/fra egenkapital 13 490 979  -7 474 

Sum disponering  490 979  -7 474 
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Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven for små foretak og god regnskapsskikk i Norge.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er  

klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som    

omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler er vurdert til anksaffelseskost med fradrag for planmessige avskrivninger. Dersom    

virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbi-     

gående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid    

avskrives lineært over den økonomiske levetiden.

Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.

Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til balansedagens kurs.

Aksjer og andeler i andre selskap

Aksjer hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse, er klassifisert som anleggsmidler og er balanse-

ført til anskaffelseskost. Investeringene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes å ikke  

være forbigående. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.

Nedskrivninger reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lengre er til stede.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til

forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. 

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bankinnskudd, kontanter og lignende inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler  

med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Pensjon

Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført.

Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønns-

kostnader.

Inntektsføringsprinsipper

Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent.

Sponsorinntekter inntektsføres over avtaleperioden.

Barteravtaler inntektsføres på grunnlag av de mottatte verdier i den perioden verdien mottas. Mot-

svarende kostnader blir kostnadsført i samme periode.

Periodiseringsregler

Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt

For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas  

det inntektsavsetninger.

Skatter

Norges Badmintonforbund driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig.

 

Norges Badmintonforbund

Noter til regnskapet 2017
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Note 2 Offentlige tilskudd

Regnskapsposten består av: 2017 2016

Rammetilskudd inkl. regiontilskudd fra NIF 2 099 253 1 990 624

Integreringstilskudd fra NIF 331 705 341 881

Barne- og ungdomsmidler fra NIF 1 709 586 1 674 310

Utviklingsorientert ungdomsidrett fra NIF 409 637 411 583

Utstyrsmidler fra NIF 288 485 75 277

Andre tilskudd fra Olympiatoppen 895 000 422 500

Sparebankstiftelsen 0 350 000

VO-tilskudd 18 304 0

Andre tilskudd 286 806 88 476

Sum 6 038 776 5 354 651

Note 3 Andre inntekter

Regnskapsposten består av: 2017 2016

Medlemsinntekter, herunder lisens og egenandeler 1 576 950 1 826 594

Lagavgifter 218 000 208 750

Loddbøker 349 850 385 340

Momskompensasjon 460 354 495 269

Andre inntekter 1 035 481 497 648

Sum 3 640 635 3 413 601

Note 4 Lønns- og personalkostnader

Denne posten vedrører lønn, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader samlet for administrasjon,

trenere, støtteapparat og andre. 2017 2016

Lønn 2 275 021 2 262 115

Arbeidsgiveravgift 335 985 342 962

Pensjonskostnader 99 939 145 125

Stipend 0 30 000

Andre lønnskostnader 42 244 27 080

Sum 2 753 189 2 807 281

Lønn til generalsekretær utgjør kr 733 158 og annen godtgjørelse var kr 4 392.

Revisjonshonorar er kostnadsført med kr 31 250 inkl. mva. til lovpålagt revisjon, og  

kr 7 750 inkl. mva til andre attestasjonstjenster.

Det er ikke utbetalt honorar eller annen godgjørelse til styret eller president i 2017.

Forbundet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 

Forbundets pensjonsordninger tilfredstiller kravene i denne lov.         

Forbundets ansatte kan velge å gå av med AFP fra fylte 62 år. 

Ingen av forbundets ansatte har gått av med AFP pr 31.12.2017.
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Note 5 Tilskudd

Regnskapsposten består av: 2017 2016

Tilskudd til idrettslag 403 805 522 080

Tilskudd til særforbund 0 550 000

Tilskudd Idrettskretser 16 127 0

Tilskudd til andre organisasjoner 21 241 15 000

Sum 441 172 1 087 080

Note 6 Andre driftskostnader

Regnskapsposten består av: 2017 2016

Kontorkostnader 677 096 498 422

IT-kostnader 326 293 199 805

Idrettsutstyr, medisinsk utstyr og drakter 496 703 629 159

Idrettsfaglig bistand, fysioterapi og lege 809 598 1 032 821

Reise- og oppholdskostnader 2 937 620 3 003 212

Påmeldingsavgifter 149 924 183 496

Andre kostnader (inkludert avsetninger) 925 797 1 278 811

Sum 6 323 032 6 825 726

Note 7 Varige driftsmidler 2017 2016  

Biler SUM SUM  

Anskaffelseskost 01.01.17 275 000 275 000 275 000  

Tilgang  0 0  

Avgang  0 0  

Gevinst avgang driftsmiddel  0 0  

Anskaffelseskost 31.12.17 275 000 275 000 275 000  

Akkumulerte avskrivninger pr 31.12.16 183 333 183 333 128 333  

Bokført verdi pr 31.12.17 91 667 91 667 146 667  

No  

Årets avskrivninger 55 000 55 000 55 000  

Økonomisk levetid 5 år

Avskrivningsplan Lineær  

Note 8 Finansielle anleggsmidler

Oslo Idrettshaller AS ble i 2017 lagt ned, og aksjeinnskuddet tilbakebetalt.

Note 9 Varelager (bilder)  

2017 2016  

Tekst Antall

Anskaffelses-

kost Verdi Verdi  

Litografi u/ramme 8 1 350 10 800 10 800  

Liografi m/ramme 60 1 900 114 000 0  

Sum 124 800 10 800

Note 10 Kundefordringer

Debitormassen er oppført til pålydende med fradrag for kr 70 000 til tap på fordringer.

Note 11 Andre kortsiktige fordringer

Regnskapsposten består av: 2017 2016

Utstyrsmidler 0 75 277

Andre påløpte inntekter 650 484 269 885

Forskuddsbetalte kostnader 145 112 150 081

Sum 795 596 495 243

 
 



Norges Badminton Forbunds protokoll 2018  66 

Note 12 Bankinnskudd

Av likvide midler utgjør bundne midler skattetrekkskonto kr 126 170 og Wålands minnefond kr 98 235.

Note 13 Egenkapital Egenkapital med Annen Sum

selvpålagte restriksjoner egenkapital egenkapital

Egenkapital pr 01.01.17 0 4 095 163 4 095 163

Årets endring i egenkapital:

Årets resultat til annen egenkapital 0 490 979 490 979

Avsetning/selvpålagte restriksjoner 0 0 0

Egenkapital pr. 31.12.17 0 4 586 142 4 586 142

Note 14 Annen kortsiktig gjeld

Regnskapsposten består av: 2017 2016

Påløpte feriepenger 220 714 242 180

Utstyrsmidler 203 106 44 100

Utgiftsfordeling eliteserien 72 096 50 492

Ubrukt tilskudd 0 198 306

Øvrige påløpte kostnader 231 373 254 863

Sum 727 289 789 942

Note 15 Annen langsiktig gjeld

Regnskapsposten består av: 2017 2016

Wålands minnefond 93 236 95 242

Sum 93 236 95 242

Note 16 Fordringer på NIF i konsernkontoordning

Norges Badmintonforbund er deltager i en konsernkontoordning med DNB administrert av NIF. Detagerne i

konsernkontoordningen  er overfor banken solidarisk ansvarlig for riktig oppfyllelse av samtlige

forpliktelser som følger av eller måtte oppstå i anledning av konsernkontoordningen. Banken har

rett til å motregne i konti utenfor konserkontoordningen, som deltageren til enhver tid har i banken, 

ethvert krav banken måtte ha mot deltageren og de øvrige partene i kontosystemet.

Netto fordring på konsernkonto klassifiseres som andre kortsiktige fordringer. Netto gjeld på 

konsernkonto klassifiseres under annen kortsiktig gjeld. Midlene på konsernkonto har tilsvarende 

likviditet som en ordinær bankkonto ved at Norges Badmintonforbund til enhver tid har tilgang til innestående 

midler på konsernkonto.

Pr 31.12.17 utgjør forbundets netto fordring på konsernkonto kr 3 615 664,67.
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Norges Badminton Forbund - revidert 

budsjett 2018     

     

 

Årsbud. 

innt. 

Årsbud. 

kostn. 

Årsbud. 

res. 

Rengskap 

2017 

1 - Administrasjon     

     17005 - Delt. int. møter/kongress -40000 80000 40000 44201 

     17015 - Internasjonale kontingenter 0 10000 10000 9240 

     74035 - Reiser forbundskontoret 0 40000 40000 24838 

     90010 - Styrets møteutgifter 0 85000 85000 89218 

     90011 - Deltagelse i andre møter 0 20000 20000 19759 

     90015 - Arbeidsutvalget 0 40000 40000 28484 

     90020 - Forbundsting/ledermøte 0 50000 50000 39838 

     95000 - Administrasjon 0 2050000 2050000 1915932 

     95002 - Merkeutvalget 0 10000 10000 0 

     95005 - Utmerkelser/gaver 0 10000 10000 19953 

Sum -40000 2395000 2355000 2191463 

2 - Finans/marked     

     32006 - NIF - Støtte b&u - Post 3 -1700000 0 -1700000 -1709586 

     34005 - Samarbeidsavtaler -375000 30000 -345000 -371911 

     34006 - Landslotteri -270000 40000 -230000 -164527 

     98005 - Medlemslisens -600000 25000 -575000 -612714 

     98010 - Klubbavgift -95000 0 -95000 -99500 

     98015 - Rammetils. NIF - Post 2 -2310000 0 -2310000 -2255595 

     98020 - Klassifiseringsavgift -35000 0 -35000 -22000 

     98022 - Bingoinntekter -180000 0 -180000 0 

     98025 - Inntekter andre tiltak -50000 20000 -30000 -132521 

     98030 - Renteinntekter  -60000 0 -60000 -76870 

     98035 - Momskompensasjon -460000 0 -460000 -460354 

Sum -6135000 115000 -6020000 -5905578 

3 - Toppidrett     

     52002 - Støtte OLT integrering -300000 300000 0 10000 

     52003 - B-stipend OLT - H.Sagøy -70000 70000 0 1060 

     52006 - Støtte romdøgn TIS/OLT -136000 136000 0 0 

     52008 - U15 turneringer -30000 70000 40000 57072 

     52010 - U17 samlinger -48000 110000 62000 72475 

     52011 - U17 turneringer -20000 100000 80000 125846 

     52012 - U19 samlinger -40000 80000 40000 42204 

     52013 - U19 turneringer 0 70000 70000 15956 

     52014 - U17 EM + U19 EM 0 120000 120000 230965 

     52025 - OL 2024 -350000 350000 0 -163777 

     52026 - WANG toppidrett  -50000 90000 40000 72150 

     52029 - Tilrettelegging skolesentr. 0 50000 50000 45000 

52030 - Ûber Cup -25000 155000 130000 168731 

     52039 - Tilrettelegging toppsatsing -250000 1300000 1050000 851324 

     52040 - Toppsatsing Norge 0 375000 375000 401031 

     52041 - Reiser sportssjef/trenere 0 40000 40000 46023 
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     54020 - Turneringer senior/U23 -30000 250000 220000 216988 

     54025 - Toppsatsingsgruppe 0 60000 60000 112829 

     54028 - Sparring 0 40000 40000 28197 

     54032 - Medis. Stø.app./styrketrening 0 70000 70000 66887 

     54035 - Stipend NBF - ranking BWF 0 30000 30000 0 

     74051 - Integrering konk. -135000 135000 0 1662 

     90080 - Møteutgifter - TIK 0 20000 20000 19185 

Sum -1484000 4021000 2537000 2421808 

4 - Utvikling     

     32020 - U13/U15 lagspill -90000 140000 50000 70652 

     52007 - Talentt.  (U13+U15) -175000 270000 95000 17539 

     53005 - Jentesatsing 0 50000 50000 32000 

     74029 - Informasjon/web -100000 40000 -60000 -58913 

     74030 - Utvikling 0 150000 150000 185449 

     74031 - Tilrettelegging utvikling 0 500000 500000 308470 

     74033 - Anlegg 0 5000 5000 0 

     74050 - Integrering bredde -200000 200000 0 -51628 

     74060 - Crossminton 0 75000 75000 -5857 

     90090 - Møteutgifter UK 0 10000 10000 2603 

Sum -565000 1440000 875000 500315 

5 - Konkurranse     

     32010 - NIC -225000 325000 100000 102536 

     32011 - Medaljer 0 20000 20000 18175 

     32015 - Reisestøtte UBM 0 60000 60000 60000 

     32025 - Støtte Barentsamarbeidet 0 15000 15000 0 

     32030 - Utv. Cup 2000/Bad.port. 0 35000 35000 59416 

     32036 - Badminton-portalen -145000 145000 0 1045 

     32050 - Utg.fordeling eliteserien -80000 80000 0 0 

     32055 - Kvalik Eliteserien 0 0 0 0 

     34010 - Utstyr anlegg NIF -95000 95000 0 -8869 

     51005 - Int. oppgaver dommere 0 30000 30000 8446 

     51010 - Nasj. oppgaver dommere 0 20000 20000 11722 

     90045 - Møteutgifter - KK 0 10000 10000 4535 

Sum -545000 835000 290000 257006 

6 - Utdanning     

     74005 - Utdanning  -10000 60000 50000 63378 

     32040 - Trenerutvikling 0 100000 100000 958 

     32045 - Badminton i skolen 0 25000 25000 43378 

     32045 - Shuttle Time -30000 30000 0 1071 

     74010 - Utdanning dom./oppm. -10000 35000 25000 18791 

     74020 - Utdanningsmatr./publ. -10000 15000 5000 -350 

     90085 - Møteutgifter - IUK 0 5000 5000 1188 

Sum -60000 270000 210000 128414 

Totalt -8829000 9076000 247000 -406572 
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Norges Badminton Forbund - foreløpig 

budsjett 2019 

     

 Årsbud. innt. 

Årsbud. 

kostn. 

Årsbud. 

res. 

Rengskap 

2017 

1 - Administrasjon     

     17005 - Delt. int. møter/kongress -40000 80000 40000 44201 

     17015 - Internasjonale kontingenter 0 10000 10000 9240 

     74035 - Reiser forbundskontoret 0 40000 40000 24838 

     90010 - Styrets møteutgifter 0 85000 85000 89218 

     90011 - Deltagelse i andre møter 0 20000 20000 19759 

     90015 - Arbeidsutvalget 0 40000 40000 28484 

     90020 - Forbundsting/ledermøte 0 50000 50000 39838 

     95000 - Administrasjon 0 2050000 2050000 1915932 

     95002 - Merkeutvalget 0 5000 5000 0 

     95005 - Utmerkelser/gaver 0 10000 10000 19953 

Sum -40000 2390000 2350000 2191463 

2 - Finans/marked     

     32006 - NIF - Støtte b&u - Post 3 -1700000 0 -1700000 -1709586 

     34005 - Samarbeidsavtaler -375000 30000 -345000 -371911 

     34006 - Landslotteri -270000 40000 -230000 -164527 

     98005 - Medlemslisens -600000 25000 -575000 -612714 

     98010 - Klubbavgift -95000 0 -95000 -99500 

     98015 - Rammetils. NIF - Post 2 -2310000 0 -2310000 -2255595 

     98020 - Klassifiseringsavgift -35000 0 -35000 -22000 

     98022 - Bingoinntekter -180000 0 -180000 0 

     98025 - Inntekter andre tiltak -50000 20000 -30000 -132521 

     98030 - Renteinntekter  -60000 0 -75000 -76870 

     98035 - Momskompensasjon -460000 0 -460000 -460354 

Sum -6135000 115000 -6035000 -5905578 

3 - Toppidrett     

     52002 - Støtte OLT integrering -300000 300000 0 10000 

     52003 - B-stipend OLT - H.Sagøy -70000 70000 0 1060 

     52006 - Støtte romdøgn TIS/OLT -136000 136000 0 0 

     52008 - U15 turneringer -30000 90000 60000 57072 

     52010 - U17 samlinger -48000 110000 62000 72475 

     52011 - U17 turneringer -20000 100000 80000 125846 

     52012 - U19 samlinger -40000 80000 40000 42204 

     52013 - U19 turneringer 0 70000 70000 15956 

     52014 - U17 EM + U19 EM 0 120000 120000 230965 

     52025 - OL 2024 -350000 350000 0 -163777 

     52026 - WANG toppidrett  -50000 90000 40000 72150 

     52029 - Tilrettelegging skolesentr. 0 50000 50000 45000 

52030 - Ûber Cup -25000 155000 130000 168731 

     52039 - Tilrettelegging toppsatsing -250000 1300000 1050000 851324 

     52040 - Toppsatsing Norge 0 375000 375000 401031 

     52041 - Reiser sportssjef/trenere 0 40000 40000 46023 
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     54020 - Turneringer senior/U23 -30000 250000 220000 216988 

     54025 - Toppsatsingsgruppe 0 60000 60000 112829 

     54028 - Sparring 0 40000 40000 28197 

     54032 - Medis. app./styrketrening 0 70000 70000 66887 

     54035 - Stipend NBF - ranking BWF 0 30000 30000 0 

     74051 - Integrering konk. -135000 135000 0 1662 

     90080 - Møteutgifter - TIK 0 20000 20000 19185 

Sum -1484000 4041000 2557000 2421808 

4 - Utvikling     

     32020 - U13/U15 lagspill -90000 140000 50000 70652 

     52007 - Talentt. samlinger  (U13+U15) -175000 205000 30000 17539 

     53005 - Jentesatsing 0 50000 50000 32000 

     74029 - Informasjon/web -100000 90000 -10000 -58913 

     74030 - Utvikling 0 150000 150000 185449 

     74031 - Tilrettelegging utvikling 0 500000 500000 308470 

     74033 - Anlegg 0 5000 5000 0 

     74050 - Integrering bredde -200000 200000 0 -51628 

     74060 - Crossminton 0 75000 75000 -5857 

     90090 - Møteutgifter UK 0 10000 10000 2603 

Sum -565000 1425000 860000 500315 

5 - Konkurranse     

     32010 - NIC -225000 325000 100000 102536 

     32011 - Medaljer 0 20000 20000 18175 

     32015 - Reisestøtte UBM 0 60000 60000 60000 

     32025 - Støtte Barentsamarbeidet 0 15000 15000 0 

     32030 - Utv. Cup 2000/Bad.port 0 35000 35000 59416 

     32036 - Badminton-portalen -145000 145000 0 1045 

     32050 - Utg.fordeling eliteserien -80000 80000 0 0 

     32055 - Kvalik Eliteserien 0 0 0 0 

     34010 - Utstyr anlegg NIF -95000 95000 0 -8869 

     51005 - Int. oppgaver dommere 0 30000 30000 8446 

     51010 - Nasj. oppgaver dommere 0 20000 20000 11722 

     90045 - Møteutgifter - KK 0 10000 10000 4535 

Sum -545000 835000 290000 257006 

6 - Utdanning     

     74005 - Utdanning  -10000 60000 50000 63378 

     32040 - Trenerutvikling 0 100000 100000 958 

     32045 - Badminton i skolen 0 75000 75000 43378 

     32045 - Shuttle Time -30000 30000 0 1071 

     74010 - Utdanning domm./oppm. -10000 35000 25000 18791 

     74020 - Utdanningsmatr./publ. -10000 15000 5000 -350 

     90085 - Møteutgifter - IUK 0 5000 5000 1188 

Sum -60000 320000 260000 128414 

Totalt -8829000 9126000 282000 -406572 
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Norges Badminton Forbund - foreløpig 

budsjett 2020 

     

 Årsbud. innt. 

Årsbud. 

kostn. 

Årsbud. 

res. 

Rengskap 

2017 

1 - Administrasjon     

     17005 - Delt. int. møter/kongress -40000 80000 40000 44201 

     17015 - Internasjonale kontingenter 0 10000 10000 9240 

     74035 - Reiser forbundskontoret 0 40000 40000 24838 

     90010 - Styrets møteutgifter 0 85000 85000 89218 

     90011 - Deltagelse i andre møter 0 20000 20000 19759 

     90015 - Arbeidsutvalget 0 40000 40000 28484 

     90020 - Forbundsting/ledermøte 0 50000 50000 39838 

     95000 - Administrasjon 0 2050000 2050000 1915932 

     95002 - Merkeutvalget 0 5000 5000 0 

     95005 - Utmerkelser/gaver 0 10000 10000 19953 

Sum -40000 2390000 2350000 2191463 

2 - Finans/marked     

     32006 - NIF - Støtte b&u - Post 3 -1700000 0 -1700000 -1709586 

     34005 - Samarbeidsavtaler -375000 30000 -345000 -371911 

     34006 - Landslotteri -270000 40000 -230000 -164527 

     98005 - Medlemslisens -600000 25000 -575000 -612714 

     98010 - Klubbavgift -95000 0 -95000 -99500 

     98015 - Rammetilsk. NIF - Post 2 -2310000 0 -2310000 -2255595 

     98020 - Klassifiseringsavgift -35000 0 -35000 -22000 

     98022 - Bingoinntekter -180000 0 -180000 0 

     98025 - Inntekter andre tiltak -50000 20000 -30000 -132521 

     98030 - Renteinntekter  -60000 0 -75000 -76870 

     98035 - Momskompensasjon -460000 0 -460000 -460354 

Sum -6135000 115000 -6035000 -5905578 

3 - Toppidrett     

     52002 - Støtte OLT integrering -300000 300000 0 10000 

     52003 - B-stipend OLT - H.Sagøy -70000 70000 0 1060 

     52006 - Støtte romdøgn TIS/OLT -136000 136000 0 0 

     52008 - U15 turneringer -30000 90000 60000 57072 

     52010 - U17 samlinger -48000 110000 62000 72475 

     52011 - U17 turneringer -20000 100000 80000 125846 

     52012 - U19 samlinger -40000 80000 40000 42204 

     52013 - U19 turneringer 0 70000 70000 15956 

     52014 - U17 EM + U19 EM 0 120000 120000 230965 

     52025 - OL 2024 -350000 350000 0 -163777 

     52026 - WANG toppidrett  -50000 90000 40000 72150 

     52029 - Tilrettelegging skolesentr. 0 50000 50000 45000 

52030 - Ûber Cup -25000 155000 130000 168731 

     52039 - Tilrettelegging toppsatsing -250000 1300000 1050000 851324 

     52040 - Toppsatsing Norge 0 375000 375000 401031 
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     52041 - Reiser sportssjef/trenere 0 40000 40000 46023 

     54020 - Turneringer senior/U23 -30000 250000 220000 216988 

     54025 - Toppsatsingsgruppe 0 60000 60000 112829 

     54028 - Sparring 0 40000 40000 28197 

     54032 - Medis. app./styrketrening 0 70000 70000 66887 

     54035 - Stipend NBF - ranking BWF 0 30000 30000 0 

     74051 - Integrering konk. -135000 135000 0 1662 

     90080 - Møteutgifter - TIK 0 20000 20000 19185 

Sum -1484000 4041000 2557000 2421808 

4 - Utvikling     

     32020 - U13/U15 lagspill -90000 140000 50000 70652 

     52007 - Talentt. samlinger  (U13+U15) -175000 205000 30000 17539 

     53005 - Jentesatsing 0 50000 50000 32000 

     74029 - Informasjon/web -100000 90000 -10000 -58913 

     74030 - Utvikling 0 150000 150000 185449 

     74031 - Tilrettelegging utvikling 0 500000 500000 308470 

     74033 - Anlegg 0 5000 5000 0 

     74050 - Integrering bredde -200000 200000 0 -51628 

     74060 - Crossminton 0 75000 75000 -5857 

     90090 - Møteutgifter UK 0 10000 10000 2603 

Sum -565000 1425000 860000 500315 

5 - Konkurranse     

     32010 - NIC -225000 325000 100000 102536 

     32011 - Medaljer 0 20000 20000 18175 

     32015 - Reisestøtte UBM 0 60000 60000 60000 

     32025 - Støtte Barentsamarbeidet 0 15000 15000 0 

     32030 - Utv. Cup 2000/Bad.port 0 35000 35000 59416 

     32036 - Badminton-portalen -145000 145000 0 1045 

     32050 - Utg.fordeling eliteserien -80000 80000 0 0 

     32055 - Kvalik Eliteserien 0 0 0 0 

     34010 - Utstyr anlegg NIF -95000 95000 0 -8869 

     51005 - Int. oppgaver dommere 0 30000 30000 8446 

     51010 - Nasj. oppgaver dommere 0 20000 20000 11722 

     90045 - Møteutgifter - KK 0 10000 10000 4535 

Sum -545000 835000 290000 257006 

6 - Utdanning     

     74005 - Utdanning  -10000 60000 50000 63378 

     32040 - Trenerutvikling 0 100000 100000 958 

     32045 - Badminton i skolen 0 75000 75000 43378 

     32045 - Shuttle Time -30000 30000 0 1071 

     74010 - Utdanning dom./oppm. -10000 35000 25000 18791 

     74020 - Utdanningsmatr./publ. -10000 15000 5000 -350 

     90085 - Møteutgifter - IUK 0 5000 5000 1188 

Sum -60000 320000 260000 128414 

Totalt -8829000 9126000 282000 -406572 
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Strategiplan  
Norges Badminton Forbund 

2018-2022 
 

 
 

 

NBFs to plandokumenter: Strategiplan og Virksomhetsplan 
Vårt planverk er delt i to: 
 
1. Strategiplanen er dette dokumentet, og beskriver de områdene og tiltakene forbundet 
ønsker å ha et ekstra fokus de nærmeste fire årene.  Disse områdene er valgt ut fordi vi 
mener de kan gi sporten et ekstra løft eller fordi det er områder som trengs å løftes.  
 
2. Virksomhetsplanen med årshjul beskriver hva som gjøres på årlig basis i NBF. Dette er 
type oppgaver som trenerutdanning, oppdatering av terminlister, representasjonsoppgaver 
sportslig og politisk m.m. Virksomhetsplanen vil bli revidert før hvert Forbundsting. 
Hovedpunktene i strategiplanen er fremhevet i «onepagen». «onepagen» er utarbeidet for at 
klubber, medlemmer, og eksterne aktører lett skal kunne se hva det er NBF er opptatt av nå, 
og hva organisasjonen har av ambisjoner og verdier.  
På Forbundstinget vil også Virksomhetsplanen bli gjennomgått, slik at tingdelegatene blir 
kjent med innholdet og kan stille spørsmål til det som måtte være uklart. 
Forslaget til Strategiplanen vil bli presentert og diskutert på tinget, slik at tinget får vedtatt en 
felles omforent og forpliktende strategiplan.  
NBFs Komitéer vil årlig utarbeide handlingsplaner basert på strategiplanen og 
virksomhetsplanen, som vil godkjennes og følges opp av styret.  
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Hoveddelene i Strategiplanen 

Virksomhetsidéen 
En virksomhetsidé skal si noe om hva forbundets formål og eksistensgrunnlag er. En 
virksomhetsidé skal belyse hva som er forbundets primære hensikt, og gjennom dette også 
sette en grense for hva forbundet ikke skal jobbe med. NBFs virksomhetsidé er: 
 
Norges badmintonforbund(NBF) skal tilrettelegge for at badminton kan spilles av alle 
og på alle nivåer. NBF skal jobbe aktivt for å skape optimale rammer for sine klubber 
og deres medlemmer, slik at de kan tilby god aktivitet lokalt. NBF skal representere 
badmintonsporten nasjonalt og internasjonalt.   

 

Visjon 
En visjon skal fungere som noe organisasjonen kan sikte mot og navigere etter. Visjoner kan 
ofte oppleves som litt abstrakte, og omtales ofte som organisasjonens «ledestjerne» eller 
«fyrtårn». Visjoner fungerer ekstra godt dersom den også kan brukes som slagord. NBFs 
visjon er: 

 

«Flere sammen om de gode opplevelsene»  

Badminton er mer enn en individuell idrett. Lagspill, double og mixed-double er en stor del av 
vår identitet, og at gutter og jenter trener sammen er normen. Tanken med vår visjon er å 
bygge videre på alt det vi allerede gjør sammen. Vi ønsker at ildsjelene skal ha flere å jobbe 
sammen med slik at klubbdriften ikke blir sårbar, og slik at man har noen å dele gleder og 
utfordringer med. Vi ønsker at vi sammen skal føle glede når en norsk spiller har suksess. 
Toppidretten skal ikke bare være en egenverdi for de få, men noe flere kan ta del i. Visjonen 
sier også at vi har ambisjoner om å bli flere som spiller og bidrar.  
Vi skal skape gode opplevelse. Dette kan være alt fra hvordan vi tar imot nye medlemmer til 
hvordan vi avholder treninger, kurs og turneringer. Vi må spørre oss selv, og de rundt oss, 
hva som skal til for å skape de gode opplevelsene. Klarer vi dette får vi flere som ønsker å 
bidra og vi blir flere sammen om de gode opplevelsene.   

 

 

Verdier 
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Vi ønsker at våre verdier skal kjennes igjen i både aktiviteten og i organisasjonsarbeidet vårt. 
Våre verdier er: 
 
Glede – Fair play - Anerkjennelse 
 
Hva betyr verdiene for vår aktivitet: 
GLEDE: All badmintonaktivitet skal bidra til å 
skape og spre glede. Dette ansvaret ligger 
hos alle spillere, trenere, foreldre og ledere.  
 
 
 
FAIR PLAY: Badmintonsporten er basert på 
at utøverne opptrer redelig. Dette betyr at vi 
viser respekt for motstander, tellere og 
dommere og ikke prøver å tilegne oss 
urettmessige fordeler.  
 
 
ANERKJENNELSE: Badmintonsporten skal 
bidra til å utvikle hele mennesket både fysisk, 
psykisk og sosialt. Alle skal bli sett uansett 
ambisjonsnivå. Vi skal aktivt ønske alle som 
vil spille badminton velkommen.  
  
 

 
Hva betyr verdiene for vår organisasjon: 
GLEDE: Det skal være gøy og lærerikt å 
bidra i badmintonmiljøet. Det skal være 
trivelig å være den del av badmintonfamilien, 
selv uten racket i hånden. Vi skal legge til 
rette for at alle skal oppleve mestring. 
 
FAIR PLAY: Vår organisasjon skal være 
preget av demokratiske verdier, hvor 
spilleregler gjelder likt for alle og alle har 
muligheten til å ytre sine meninger. Trenere, 
tillitsvalgte og foreldre skal alle bygge 
oppunder sportens Fair Play-regler.  
 
ANERKJENNELSE: Vi skal verdsette alle 
våre bidragsytere.  Trenere, dommere, 
tillitsvalgte, foreldre og vaffelstekere skal bli 
sett for den innsatsen de legger ned, og 
gjennom dette føle tilhørighet til vår 
badmintonfamilie.  
 
  

 
 

Strategiområder 
NBF ønsker å jobbe målrettet med tre områder i denne strategiperioden. Disse områdene er 
Trenerutvikling, Strategisk klubbutvikling og Samhandling organisasjonsledd. Dette arbeidet 
krevet at forbundet, både administrativt og politisk, følger opp dette gjennom god 
prosjektledelse og setter av ressurser (økonomi og menneskelige ressurser) til dette. 
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Trenerutvikling 
Situasjonen for mange klubber er at det er vanskelig å få tak i kompetente trenere. Det er få 
trenere som tilbyr sine tjenester og det utdannes for få nye. Vi ser også at det er noen 
utenlandske trenere som gjør en god jobb, for så å flytte utenlands igjen uten at det har 
skjedd noen form for kompetanseoverføring. Det er i dag få fastboende trenere som kan 
fungere som kontinuitetsbærere, kursholdere og mentorer for nye trenere. Samtidig er det få 
av våre gode spillere, som slutter å satse, som går over i trenergjerningen.  
Hovedmålet er flere og bedre trenere, spesielt for de unge spillerne. For å få dette til, må vi 
gjøre det attraktivt å være trener i våre klubber. Trenere skal føle glede, mestring,samhold og 
anerkjennelse 
trenergjerningen. Kontinuerlig utvikling, både ved formelle kurs og ved kompetansesamlinger 
og mentorering, vil være sentralt. 
 
Strategisk klubbutvikling 
NBF har primært drevet klubbutvikling gjennom klubbesøk og startmøter. Dette har blitt godt 
mottatt av klubbene. Utfordringen vår er at vi ikke har dokumentasjon på om denne 
klubbutvikling har effektiv i forhold til å skape flere badmintonspillere og bedre klubber. Vi 
ønsker derfor å lage et prosjekt som tar strategiske valg om hvordan klubbutvikling skal 
gjøres. Gjennom kartleggingsarbeid og analyser skal vi finne kriterier vi mener skal gi oss et 
konkurransefortrinn i kampen om flere medlemmer. Det vil bli gjort strategiske valg hvor blir 
satset på noen miljøer eller steder som passer inn i spesifiserte kriterier. Arbeidet er avhengig 
av god prosesstyring og gode kontinuerlige evalueringer.  
Hovedmålet med dette strategiområdet er å øke antall medlemmer, og få en kvalifisert 
formening om hvordan vi skal få flere badmintonspillere i fremtiden. Samtidig skal prosjektet 
legge til rette for at tillitsvalgte i klubber får bedre og enklere verktøy for å drive effektivt 
samtidig som de føler glede og mestring i sine gjerninger. Sentralt i dette denne strategien vil 
være å få større klubber som er mindre sårbare både med hensyn på spillere og tillitsvalgte.  
 
Samhandling organisasjonsledd 
Arbeidet i NBF både på administrativt og politisk plan har vært preget at mange oppgaver 
som skal løses på kort tid. Dette opplever vi har gått utover utviklingen av organisasjonen og 
endringer som burde vært vurdert og gjennomført. Vi ønsker å se på om det er rom for å 
skape bedre samhandling gjennom å se på rollefordelinger i forbundsstyret, administrasjonen 
og mellom klubb, krets og forbund. Videre ønsker vi å være i forkant når det gjelder 
forenkling gjennom effektiv bruk av IKT verktøy slik at samhandling, prosjektstyring, 
dokumenthåndtering og ikke minst kommunikasjonen mellom organisasjonens ulike ledd blir 
optimal. Disse utfordringene vil kreve omstillingsvilje og -evne både hos ansatte og 
tillitsvalgte.  
Målet med denne strategien er å skape en bedre organisasjon gjennom tydeligere roller, 
rutiner, styrking av kompetanse og eventuelt organisasjonsendring.  
Dokumentet som heter «Strategiområder, delområder, resultatmål og tiltak» følger som 
vedlegg til dette dokumentet.  

Evaluering og læring 
Norges Badminton Forbund ønsker å være en lærende organisasjon. Strategiplanen vil bli 
brukt og evaluert på styremøte, og statusrapporter vil bli gitt på de arenaer hvor klubb- og 
kretsrepresentanter treffer styret (Forbundsting, ledermøter o.l.) 
Vi vil evaluere arbeidet slik at vi i fremtiden blir bedre til å nå de målene vi jobber mot.  I dette 
arbeidet ser vi det som meget viktig å ikke bare se på om strategiområdene var riktige, men 
også evaluerer hvordan vi jobbet for å nå målene. 
 
Arbeidsprosessen 
Arbeidet med strategiplanen er gjort av en arbeidsgruppe bestående av styret og 
administrasjonen. I arbeidet har de fått bistand av Per Vestli fra Team&Ledelse AS.  
Strategiarbeidet har tatt utgangspunkt i en SWOT- analyse og erfaringer med tidligere 
planarbeid. Arbeidsgruppen har hatt to dager med arbeidsmøter, et i desember og et i januar, 
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hvor hoveddelen av arbeidet er blitt gjort. Mellom møtene har arbeidsgruppen jobbet med å 
innsamle nødvendig informasjon og jobbet med å finne hvilke satsningsområder som skal 
fremheves.  
 
 
NORGES BADMINTON FORBUNDS VIRSKOMHETSPLAN   
 
1. ORGANISASJON  
 
1.1. Innledning  
Det er tre nivåer i organisasjonen: forbundsplan, kretsplan og klubbplan. For en del 
arbeidsområder, spesielt av overordnet idrettslig natur, er det naturlig med tyngdepunkt på 
forbundsplan. For andre oppgaver er det ved samarbeid i kretsene at resultater nås. I den 
daglige virksomheten er det arbeidet i klubbene som er den viktigste aktivitet i NBF.  
 
1.2. Økonomi  
Det utgangspunktet som er nedfelt i NBFs budsjetter i starten av inneværende langtidsplan, 
tar hensyn til de økonomiske realiteter vi lever i. Det er lagt opp til et ansvarlig grunnlag for 
forbundets drift, der man ser for seg mulige satsingsområder innen utvikling uten at dette 
innebærer negative tall i budsjettet. I perioden vil det være usikkerhet knyttet til inntektene 
sett i forhold til dagens nivå. Likviditeten er god. I sum viser dette et bra utgangspunkt i den 
økonomiske basis for NBFs videre utvikling og drift. Som en nødvendig basis for driftsmidler i 
budsjettet, vedtok forbundstinget i 1998 en spillerlisens med forsikringsordning samt 
videreføring av klubbavgiften. Denne type inntekter må det være mulig å justere og regulere 
etter de føringer som blir lagt av NIF, og ut fra den økonomiske virkelighet vi vil møte 
fremover. I spesielle tilfelle tillates NBFs styre å endre størrelsen av lisensen og avgiftene for 
å sikre den aktivitet som er nedfelt i langtidsplanen og godkjent av Forbundstinget ved 
langtidsplanen og budsjettene.  
 
Godkjenningsordninger for badmintonutstyr er slik at det kreves et fast inngangsgebyr for å 
være med i ordningen. Dette gebyret er etablert etter en målsetting som skal sikre gode 
produkter fra seriøse leverandører. En volumavgift kompletterer ordningen.  
 
Mer spesielle tiltak er fortsatt nødvendig for å opprettholde høy aktivitet. Dette betyr at 
spesielle aksjoner, kampanjer eller andre tiltak som måtte ha aktualitet og potensiell 
inntektsmulighet, igangsettes og oppfølges av forbundsstyret. Siste Forbundsting opprettholdt 
vedtaket om et landslotteri. Det er en forutsetning for å opprettholde vårt aktivitetsnivå at det 
gjennomføres et slikt lotteri, og det er en forutsetning at lotteriet organiseres slik at inntektene 
som er budsjettert blir oppnådd. For å sikre dette må det fortsatt være obligatorisk å selge 
lodd for klubbene. I motsatt fall vil et lotteri ikke være hensiktsmessig, noe som igjen vil 
medføre behov for å endre budsjettene pga. reduserte inntekter.  
 
Det skal arbeides videre med sponsoravtaler, som en del av NBFs inntektsgrunnlag. Fortsatt 
stor innsats fra forbundskontoret og forbundsstyret i perioden er nødvendig på dette feltet. 
Kontoret ved generalsekretær, sammen med president og visepresident, har spesielt ansvar 
for dette arbeidet. NBF har både egne sponsoravtaler og avtaler i samarbeid med de 14 
andre særforbundene i Særforbundsalliansen (SFA). 
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Det skal arbeides med følgende økonomiske målsettinger:  
• Det arbeides kontinuerlig med nye inntektsbringende tiltak som skal komme alle nivå i 

organisasjonen til gode.  
• Opprettholde god likviditet og solid grunnøkonomi.  
• Arbeide for sponsorinntekter på forbundsnivå.  
• Gjennomføre landslotteri, der alle må bidra til salget.  

 
1.3. Administrasjon  
Forbundskontoret skal være et service- og kompetansesenter for badminton, for interne og 
eksterne brukere. De ansatte skal derfor i nødvendig grad delta i kurs og møter for å ha høyt 
kunnskaps- og kompetansenivå. Det er videre forutsatt at de ansatte er aktivt til stede på 
NBFs arrangementer.  
Kontorets hovedoppgave er å iverksette forbundsstyrets vedtak og være delaktig i forskjellige 
utviklingstiltak. Andre viktige arbeidsområder er: Generell kontoradministrasjon, 
økonomikontroll og budsjettoppfølging, regnskapsførsel, administrasjon av kurs- og 
utdanning, koordinering av propaganda- og markedsføringstiltak, arbeide med 
inntektsbringende tiltak, fungere som kontaktledd til NIF og andre særforbund samt andre 
samarbeidende organisasjoner. Ved siden av dette, saksforberedelse og 
utredningsvirksomhet for NBFs styre og arbeidsutvalg. Deltakelse i nasjonale og 
internasjonale møter etter behov.  
 
I dag har kontoret funksjonelle lokaler, med areal tilstrekkelig for dagens og morgendagens 
virksomhet.  
 
Kontoret skal være moderne med optimal grad av hjelpemidler for den daglige drift, samt for 
kommunikasjon og tilgjengelighet for alle medlemmer i NBF.  
 
Målsetting:  

• Aktivt og teknisk moderne forbundskontor som dynamisk sentrum for NBF.  
• Vektlegge høyt kunnskaps- og orienteringsnivå på forbundskontoret.  

 
 
2. FORBUNDSNIVÅ, KRETSNIVÅ OG KLUBBNIVÅ  
 
2.1. Forbundsnivå  
Forbundet ledes pr i dag av et forbundsstyre som er bygget opp etter et prinsipp der lederne i 
fire fagkomiteer deltar i styrearbeidet sammen med to frittstående visepresidenter og 
presidenten. I tillegg er det egne utvalg for integrering/funksjonshemmede og ungdom.  
 
Forbundskontoret skal fungere som det dynamiske sentrum for impulser fra den daglige drift i 
klubber og kretser. Forbundsstyrets medlemmer skal engasjere seg i sentrale idrettslige 
sammenhenger i Norges Idrettsforbund, og også i internasjonale fora, der det er mulig å 
gjøre sitt syn gjeldene.  
Det er en forutsetning for vekst og løsning av de oppgaver forbundsstyret er pålagt av 
forbundstinget, at man har en solid bemanning i komiteene. Det er således viktig at de 
underliggende ledd er villig til å stille med representanter som kan bidra til løsning av felles 
oppgaver. Det forutsettes en fleksibilitet med hensyn til nåværende komitéopplegg, og en må 
være forberedt på omstrukturering dersom forbundstinget velger andre prioriteringer, eller det 
daglige arbeidet krever andre organisasjonsmessige løsninger.  
Styret ser en utvikling i retning av mindre ressurser til bruk i frivillig arbeid også på 
forbundsnivå. NBF bør til enhver tid vurdere hvordan utviklingen kan møtes fremover.  
Målsetting på forbundsnivå er å iverksette langtidsplanen samt å delta aktivt i nasjonal og 
internasjonal idrettsledelse.  
 
2.2. Kretsnivå  
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Forbundet følger idrettens vanlige organisasjonsoppbygging, dvs. klubb, særkrets og 
forbund. Noen av kretsene er meget aktive, mens andre er mindre aktive. Det er gjort et 
stykke arbeid for å få alle kretsene til å fungere godt i den siste perioden. Arbeidet er ikke 
fullført og må ha fokus videre. Tettere kontakt mellom kretsen og forbund - klubb må være et 
av målene fremover.  
Det er ønskelig at alle kretsene er organisert etter samme mønster som forbundets sentrale 
styre. Dette letter arbeidet og kommunikasjonen mellom de forskjellige ledd i NBF.  
Kretsene skal bla arbeide med:  

- Lagserier  
- Treninger for kretsens beste spillere  
- Lederutdanning  
- Dommerutdanning  
- Terminliste  
- Anlegg  
- Tid i haller  
- Kontakt med det offentlige  
- Klubbene i kretsen.  

 
2.3. Klubbnivå  
Klubbene arbeider ut i fra hovedlinjene i langtidsplanen, kretsenes planer og klubbenes 
prioriteringer vedtatt på sine respektive årsmøter. Klubbene bør i sine planer ta opp 
hovedprioriteringene i langtidsplanen og kretsenes planer. Sentrale arbeidsområder i 
perioden i prioritert rekkefølge for klubbene er følgende:  

- Bedre klubbdrift gjennom økt bevisstgjøring og målrettet arbeid (NIFs start- og 
oppfølgingsmøter klubbutvikling vil være sentrale virkemidler, sammen med 
spesifikke NBF-tiltak rettet mot klubbene)  

- Satse på rekruttering av barn og ungdom, og på tiltak for å beholde disse i 
organisasjonen  

- Øke trenerkapasiteten  
- Utdanne dommere 
- Økt satsing på trivsel og godt klubbmiljø  
- Arrangere gode og inspirerende turneringer  
- Økt engasjement i nærmiljøet, engasjement i og om mulig representasjon i 

kontaktutvalgene/ idrettsråd i kommunene  
- Engasjement og deltakelse i særkretsens og idrettskretsens arbeid  
- Flere jenter/kvinner med 
- Etablere en treningskultur som også tilgodeser potensielle toppspillere  

 
3. KOMITEENE  
 
3.1. Instruksjon og utdanning  
 
Instruksjons- og utdanningskomiteens hovedoppgave er å legge forholdene til rette for 
instruksjon og utdanning i klubber, kretser og på forbundsplan. Arbeidet skal heve det 
generelle badmintonfaglige nivå i landet, herunder skolering av nye tilhengere av 
badmintonsporten.  
 
3.2. Konkurranse  
 
Konkurransekomiteen har ansvar for terminlisten og at konkurranseaktiviteten gjennomføres 
etter gjeldende turneringsreglement og bestemmelser, og at disse er i tråd med NBFs 
sportslige prinsipper 
 
 
 
3.3. Toppidrett - Sportslig utvikling  
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NBF skal jobbe målbevisst for å høyne nivået på våre beste utøvere både i aldersbestemte 
klasser og for senior. Nasjonalt toppsatsingssenter i Oslo, regionale satsingssentre og 
optimalisering av rammebetingelser for de beste skal fokuseres på for å motivere spillerne til 
å satse maksimalt på badminton, og på sikt høyne nivået på norsk toppbadminton.  
 
 
3.4. Utvikling 
 
GENERELT  
Utviklingskomiteen bør sammensettes av medlemmer som har egenskaper og interesse for 
arbeid i et ideverksted. Utvikling skal bety nytenking og utradisjonelle vinklinger, som kan 
påvirke forbundets drift og fremtidige resultater, både praktisk og økonomisk.  
Målet for Utviklingskomiteens arbeid bør være å trekke til seg ressurspersoner i strukturert 
aktivitet omkring slike kreative prosjekter. UK kontakter på klubb- og kretsnivå bør kunne 
fungere som ressurspersoner i dette arbeidet.  
 
3.4.1 Ungdom  
 
GENERELT 
Utvalget skal arbeide i samarbeid med komiteene. Utvalget bør ha medlemmer i alderen 16 – 
25 år rekruttert fra flere områder av landet. Det er i konkurransen med andre større idretter 
det avgjøres hvilke idrettstalenter som velger badminton. Skal vår idrett få tak i de beste 
talentene som kan gi badminton et løft er det helt avgjørende at vi har et godt tilbud til barn og 
ungdom. Ungdomsutvalget fokuserer i hovedsak på ungdom fra 13 år. Ved å lytte til 
ungdommen og legge opp aktivitetene på deres premisser vil vi forhåpentligvis både 
rekruttere nye ungdommer og sørge for at de som allerede er betatt av sporten forblir og er 
med inn i voksen alder. Tilbudet til barn og ungdom må både være preget av lek og metodisk 
og variert badmintontrening. Det avgjørende er å lage et tilbud som er både spennende og 
miljømessig godt.  
 
REPRESENTASJON/ NETTVERK 
Ungdomsutvalget bør være representert på viktige turneringer for ungdom. De bør informere 
og motivere deltagerne i disse turneringer og motivere klubbene til å sette i gang 
ungdomstiltak, samt bygge nettverk mot både ungdommen og klubbene.  
 
Målsetting: 

• Skape nettverk og fellesskapsfølelse for ungdom.  
• Utvikle pr. arbeidet rettet mot ungdom.  
• Utvikle egne aktiviteter for ungdom.  

 
3.4.2 Integrering  
 
GENERELT 
Integreringsutvalget i Norges Badminton Forbund har som mål å tilrettelegge, slik at personer 
med en funksjonsnedsettelse som ønsker det, skal få mulighet til å spille badminton i en 
klubb. Utvalget ønsker videre å gi trenere i norske klubber kompetanse slik at de er trygge 
hvis personer med en funksjonsnedsettelse kommer og ønsker å spille badminton.  
 
Målsetting:  

• Forbundet skal gi trenere mulighet til kurs/workshop i forhold til funksjonshemmede.  
• Forbundet skal legge til rette for at spillere kan utøve idretten internasjonalt.  
• Arbeide for at badminton skal bli en paralympisk idrett 

 
INFORMASJON  
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En sentral oppgave er å informere medlemsklubbene om den kompetanse og de muligheter 
for samarbeid og støtte som forbundet kan bidra med. Her vil bruk av forbundets websider 
være sentralt sammen med informasjonsskriv direkte til klubbene.  
 
Målsetting:  

• Ha fokus på regelmessig oppdatering av websider med relevant informasjon.  
 
UTBREDELSE  
Integreringsutvalget vil fortsette sitt arbeid med å legge til rette for at flere med 
funksjonsnedsettelse skal begynne å spille badminton 
 
Målsetting:  

• Jobbe for at flere barn med funksjonshemming skal delta i ordinær klubbvirksomhet  
• Være synlig på idrettsleirer der barn, unge og vokse med en funksjonsnedsettelse er.  

 
3.4.3 Anlegg  
 

GENERELT  
Anleggsutvalget har et spesielt ansvar for å arbeide med tilrettelegging av anlegg for 
badminton og gjennom dette bl.a. bidra til utbredelse av sporten.  
NBF har gjennom flerer år vært deltager i et prosjekt i Oslo som skal forsøke å skaffe en del 
idretter særstilling og bedre forutsetninger, ikke bare i enkelte idrettshaller i Oslo, men også 
generelt. 
 
NYE HALLER 
Anleggsutvalget har arbeidet seg fram til baneløsninger som er standardisert og tatt med i 
Statens felles bestemmelsesverk for bygging av nye idrettshaller. For vårt forbund er det en 
oppgave å se til at hallbyggere følger bestemmelsene som er trukket opp, og merker opp for 
badminton i de nye hallene. Anleggsutvalget må være à jour med status for planlagte nye 
haller og ferdigstillelse av haller under oppføring. Utvalget skal iverksette system for 
oppfølging av kommunale planer for utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, og 
utvikle kontakten med Idrettsavdelingen i KKD, som forhåndsgodkjenner haller.  
 
KONKURRANSE OM ANLEGG OG TRENINGSTIDER 
Det er nødvendig å være oppmerksom på en utvikling der enkelte tradisjonelle uteidretter 
trenger seg inn i haller på årstider hvor dette ikke har vært vanlig. Vi må aktivt motarbeide en 
slik praksis, og bruke idrettskretsene i langt større grad til debattforum for våre tanker. Vi må 
være praktiske deltakere når det gjelder å endre tildelingsplass i hallene ut fra ovenstående  
synspunkt.  
Særkretsene må søke samarbeid med andre særkretser for felles problemløsninger.  
Om man sammenligner badmintonaktivitet i Norge med tilsvarende i våre naboland, ser vi 
hvilken enorm betydning egne badmintonhaller har for utbredelse og aktivitet. Det er 
nødvendig at man i perioden stimulerer til bygging av egne haller i Norge også, idet dette vil 
kunne bli et gjennombrudd både lokalt og sentralt for vår idrett.  
 
BYGGING AV BADMINTONHALL 
Håndboken ”Badmintonhaller” gir en skisse av ulike halløsninger, og økonomiske vurderinger 
i forhold til bygging og drift. Hensikten er å hjelpe hallbyggere i gang. Det viser seg at det 
med ren optimisme og pågangsmot er mulig å finne realistiske halløsninger (for rene 
badmintonthaller eller kombinasjonsløsninger). Det er å håpe at disse tekniske og 
bygningsmessige informasjonene, som altså også inneholder erfaringer ad finansiering og 
drift, kan gi fødselshjelp til hallprosjekter i Norge.  
 
Målsetting:  

• Arbeide for, og starte bygging av, egen badmintonhall i Oslo i løpet av 5-års perioden  
• Anleggsutvalget har som hovedmål å stimulere til økt hallbygging.  
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• Utvikle og vedlikeholde systemer for innhenting av informasjon om planer for nye 
haller på et tidligst mulig tidspunkt.  

• Følge opp at haller er merket for badminton ihht. gjeldende regler.  
• Anleggsutvalget skal være rådgivere for potensielle hallutbyggere, og kan eventuelt 

også påta seg veiledning i tidligfase, utredning og programarbeid på konsulentbasis.  
• Kontinuerlig arbeid for innendørsidrettenes fortrinnsrett i flerbrukshallene.  
• Fremme forslag på utvikling av NBFs anleggsorganisasjon og nødvendige ressurser 

til anleggsarbeidet.  
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	Moss BK foreslo følgende: Avdeling 2 – Finans/marked – Prosjekt 34005 Samarbeidsavtaler økes med kr. 175 000.- til kr. 520 000.-
	Det opprettes nytt Prosjekt 52031 Thomas Cup under Avdeling 3 Toppidrett – med kostnad kr. 130 000.-
	Avdeling 3 – Prosjekt 52008 økes med kr. 45 000.- til kr. 95 000.-
	Vedtak: Forslaget ble ikke vedtatt. 29 stemte mot og 10 stemte for.
	Nøtterøy BK foreslo følgende: Avdeling 3 Toppidrett – Prosjekt 52008 U15 turneringer økes til kr. 60 000.- øremerket Nordic Camp.
	Pengene tas fra Avdeling 4 Utvikling Prosjekt 52007, eller eventuelt Avdeling 2 Finans/marked – Prosjekt 34005 Samarbeidsavtaler.
	Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.
	Nøtterrøy BK foreslo følgende: Avdeling 3 Toppidrett. Det opprettes nytt Prosjekt 52009 Nordic Camp med kr. 45 000.-
	Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.
	Vestre Aker foreslo følgende: Avdeling 2 Finans/Marked – Prosjekt 34006 Landslotteri strykes fra 2019 og 2020 budsjettene. Inntektstapene dekkes av egenkapital dersom ikke dette dekkes av økning av Prosjekt 98015, 32006, 98005 og 98010.
	Vedtak: Forslaget ble ikke vedtatt. 32 stemte mot og 6 stemte for.
	Vestre Aker foreslo følgende: Avdeling 2 Finans/Marked – Prosjekt 34006 Landslotteri. Inntektene reduseres til kr. 250 000.- i 2019 og 2020. Det vil si at det gjøres frivillig.
	Vedtak: Forslaget ble ikke vedtatt. 29 stemte mot og 10 for.
	Moss BK foreslo følgende: Avdeling 3 Toppidrett – Prosjekt 52030 Ûber Cup kr. 130 000.- splittes i 2 prosjekter, og fordeles med kr. 65 000.- på Prosjekt 52030 Ûber Cup og kr. 65 000.- på nytt Prosjekt 52031 Thomas Cup.
	Vedtak: Forslaget ble ikke vedtatt. 32 stemte mot og 5 for.
	C.  Foreløpig budsjett for 2020.

	SAK 14:  VALG IFØLGE LOVENE
	SAK 15:  BESTEMME STED FOR FORBUNDSTINGET 2020
	SAK 16:  AVSLUTNING
	President Trond Wåland takket for fornyet tillit. Deretter takket han styremedlemmene som ikke skulle være med videre. Han takket også dirigentene for en godt ledet forbundsting, før han til slutt ønsket alle delegatene vel hjem.
	VETERANMESTERSKAPET 2017
	VETERANMESTERSKAPET 2018.
	Forbundsstyrets beretning dekker perioden juni 2016 – mai 2018. Komiteene har utarbeidet rapporter for sitt arbeid i perioden. Det vises i hovedsak til disse rapportene når det gjelder aktiviteten på områdene instruksjon og utdanning (IUK), konkurrans...
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