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Arbeidsgruppe

•Mange sentral klubber og kretser med i arbeidet

•Jevnlige møter ledet av president

•Alle fikk komme med innspill om hvilke tiltak man burde ha med

•Innspillene bearbeidet av administrasjon

•Førte til en tiltaksplan med budsjettpunkter

•Vasket mot de krav som stilles av NIF i forhold til forvaltningen av midler

•Strategiske grep for å få en bedre score hos NIF og dermed få midler til tiltak

•Tenke helhet – jobbe systematisk - svare ut NIF

Strategi for NBF til å levere på de punktene NIF har fokus på for å få «mest mulig idrett for pengene»

HVA HAR VI GJORT, 
OG HVA GJØR VI FREMOVER?
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Evaluering av tidligere tiltak og pågående tiltak.

Innspill fra arbeidsgruppa har blitt tatt med inn i en totalvurdering rundt tiltak 
som skal iverksettes / har blitt iverksatt og prioriteres ved bruk av midler tildelt 
fra Kulturdepartementet og NIF (Norges Idrettsforbund).

Vise tiltaksplan.

HVA HAR VI GJORT, 
OG HVA GJØR VI FREMOVER?
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https://vimeo.com/303219406

NY PLATTFORM FOR VARSLING

https://vimeo.com/303219406
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I Norges Badmintonforbund skal alle være trygge. 

Si fra når du opplever noe som er et brudd på vårt reglement, etiske leveregler og retningslinjer. 

Vi ønsker å få vite om kritikkverdige forhold hos oss og er takknemlige for at du sier fra om du har opplevd 
eller vært vitne til uønskede hendelser, handlinger eller oppførsel. 

Vi tar alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor.

Hva kan du varsle om?
Du kan si fra om hendelser eller handlinger som du selv har opplevd, har direkte kjennskap til, har oppdaget, 
eller har hørt om fra andre.
Eksempler på temaer du kan si fra om er underslag av penger, trakassering fra trener, mobbing fra andre 
utøvere, juksing i konkurranser, rasistiske utrop, diskriminerende oppførsel m.m.

Vi ønsker det skal være lav terskel for å si fra!

NY PLATTFORM FOR VARSLING
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I Badmintonforbundet bruker vi Mitt varsel. 

Dette er et digitalt system for behandling av 
varsler. 

Systemet er kryptert og sikrer at all informasjon 
som sendes inn oppbevares riktig og i henhold til 
krav om lagring av personsensitiv informasjon.

https://www.badminton.no/temasider/si-ifra/

NY PLATTFORM FOR VARSLING

https://www.badminton.no/temasider/si-ifra/
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https://vimeo.com/662528008

ØKONOMI SOM BARRIERE

Stian Lønne Zakariassen

https://vimeo.com/662528008
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Et område vi alle er nødt til å ta på alvor, og her er klubber og kretser sentrale 
i arbeidet.

Sentralt jobbes det med å utarbeide en støtteordning som kan bidra inn for at 
flere barn og unge kan delta i badmintonaktivitet uavhengig økonomi

Eks. på tiltak som er iverksatt: 
- Redusere egenandel ved breddesamlinger 
- Aktivitetsstøtte for å bidra til mer aktivitet uten at dette belastes barn og 

unge (se nyhet på badminton.no)
- Bærekraftprosjekt Sparebankstiftelsen DNB (utstyrsstøtte, strengekurs mm)

Hjemmelekse: 
Hva kan din klubb/krets bidra med for å sikre at økonomi ikke vil være en 
barriere for deltakelse hos dere? Eks. redusere treningsavgift, ufarliggjøre 
teamet – prate med medlemmer, støtteordninger ved turneringer/samlinger 
etc. 
Har dere allerede tiltak? Del dem med miljøet, så vi kan inspireres av hverandre 
J

ØKONOMI SOM BARRIERE

Stian Lønne Zakariassen
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Medlemsmassen vår består av ca 1/3 jenter/kvinner og ca 2/3 gutter/menn.

Vi må holde trøkket oppe for at det skal skje en endring, ikke bare holde festtaler.

Utlyst en prosjektgruppe (honorert arbeid) som skal jobbe med tiltak for å bedre kjønnsbalansen i 
badminton, spesielt i trener- og lederposisjoner da jenter/kvinner er sterkt underrepresentert her.

Kjønnsbalanse bidrar positivt til:
- En bærekraftig, demokratisk og mangfoldig idrettsorganisasjon
- God og trygg aktivitet
- Like forhold og vilkår for alle medlemmer
- God ressursutnyttelse
- Idrettens omdømme

FLERE JENTER/KVINNER I BADMINTON

https://www.badminton.no/nyheter/2022
/vi-soker-medlemmer-i-prosjektgruppe-
for-satsing-pa-kvinnelige-ledere-og-
trenere-gnistbadminton/

#GNISTBADMINTON

NTNUI Blits/Roland Richter

https://www.badminton.no/nyheter/2022/vi-soker-medlemmer-i-prosjektgruppe-for-satsing-pa-kvinnelige-ledere-og-trenere-gnistbadminton/
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Trenerattesten er en obligatorisk forventningsavklaring for alle trenere 
til barn og ungdom (trenerattest til voksne er under utvikling).

For at vi skal bli dobbelt så mange og dobbelt så aktive, er det viktig at 
vi har dyktige trenere i badminton for å skape trygge rammer, trivsel 
og mestring for at flest mulig blir i idretten vår lengst mulig.

Hva er trenerattesten? 
https://kunnskapsvideo.no/video/7572-trenerattesten

Når du har fullført Trenerattesten blir kompetansen synlig på din 
idretts-CV, og du får tilgang til fagstoff og tips fra noen av Norges beste 
trenere og utøvere.

VIKTIG! Når en trener har gjennomført trenerattesten, må klubbens 
leder godkjenne treneren i minidrett / trener.nif.no

NTNUI Blits/Roland Richter

https://kunnskapsvideo.no/video/7572-trenerattesten
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Har du lyst til å bidra til å utvikle nye trenere og spre din 
kompetanse og erfaringer med trenerrollen? Norges 
Badmintonforbund søker nå flere trenere med trenerkurs 
som ønsker å utdanne seg til trenerutviklere. Du blir en del 
av et team som vil utdanne neste generasjon med trenere i 
norsk badminton.

Mål:
- Kortreiste trenerutviklere som kan holde trenerkurs
- Solid trenerutviklerpool for erfaringsutveksling, inspirasjon 

og motivasjon
- Videreutdanne trenerutviklere for å videreutvikle flere 

trenere
- Flere trenere med trenerkompetanse

TRENERUTVIKLING
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https://www.youtube.com/watch?v=DLLGQfebTG8

https://www.youtube.com/watch?v=DLLGQfebTG8


14

Norges Badmintonforbund er sertifisert Rent 
Særforbund i samarbeid med Antidoping Norge. 
Holdningen vår til doping er enkel; Nulltoleranse!

I januar 2022 lanserte Antidoping Norge en helt ny 
versjon av e-læringsprogrammet Ren Utøver. Det nye 
programmet er tilpasset bruk på mobile plattformer og 
har denne gangen egne læringsstier for utøvere og 
trenere/ledere på ulike nivå.

Programmet sikrer grunnleggende antidopingkunnskap 
- akkurat for deg. Nyttig og viktig! Det tar kun en liten 
halvtime å gjennomføre og du tar modulene som 
tilhører din læringssti når det måtte passe deg.

https://www.antidoping.no/forebygging/ren-utøver

ANTIDOPING

RENT IDRETTSLAG

Programmet skal få styret, trenere og ledere til å 
diskutere utfordringer og dopingrisiko i eget lag, og til 
syvende og sist bli enige om en handlingsplan med 
konkrete tiltak.

Å gjennomføre programmet er beregnet til å ta 1-2 
timer.

https://www.antidoping.no/forebygging/rent-idrettslag

Alle som deltar i Eliteserien eller arrangerer mesterskap 
er pliktig til å gjennomføre Ren utøver / Rent IL

https://www.antidoping.no/forebygging/ren-ut%C3%B8ver
https://www.antidoping.no/forebygging/rent-idrettslag

