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Invitasjon arrangør-case-kurs OFBK vinter 2021 Uke 

49/2021 turnering 11-12 des. & ons. 19. jan 
 

Oslofjorden badmintonkrets inviterer til arrangørkurs høsten 2021/vår 2022 
52Kretskurs Ukedag/Dato/link Kretsaktivitet (mørkeblått=weblinker) Idrettshall/lokale Vedl./link Påmeldinger 

Uke 49/2021 Helg 11-12 desember  Kretskurs Arrangører (Øystein Wiborg) Helg 1 Haugerud cup Haugerud turneringspraksis 21H tj52d  Tidsfrist 15/11/21 

Uke 03/2022 Onsdag 19 januar Kretskurs Arrangører (Øystein Wiborg) Dag 3 Haugerud klubbhus Haugerud klubbhus 21H tj52d Tidsfrist 15/11/21 

 

Dato og tid:  Uke 49/2021 Helg 11-12 desember samt onsdag 19 januar 
Sted:   Haugerudhallen turneringspraksis og Haugerud klubbhus 
 
Arrangør:  Samarbeide mellom OFBK og Haugerud.  
Trener(e):  Øystein Wiborg. Fasilitator Per Thorsby. 
 
Innhold: Kurset gir en grunnleggende gjennomgang av bruk av cup2000 til å planlegge og gjennomføre en 
badmintonturnering. Det bygger på materialet utviklet de senere år gjennom bistand til enkeltklubber og workshopen i 
2020 hvor deltakere fra 7 klubber planla en turnering i fellesskap og delte sine erfaringer. Denne gangen er kurset delt i 
to og deltakerne kan velge å være med på begge deler eller bare en del, kanskje helst begge deler.  
 
Del 1 – Gjennomføring:  Her får deltakerne praksis i å bruke cup2000 til å gjennomføre en reell turnering. Kampplanen 
er gitt og deltakerne benytter cup2000 til å kalle ut kamper, registrere resultater, ordne forfall og innsetting av reserver, 
klargjøre premieliste osv. Dette skjer ved å arbeide i sekretariatet under Haugerud cup des. 2021. Som forberedelse bør 
deltakerne ha lastet ned Cup2000 på sin PC og gjøre seg litt kjent med avviklingsdelen av programmet. 
 
Del 2 – Planlegging: Formålet er å bruke Cup2000 til å lage et ferdig kampoppsett og program for en turnering. 

Gjennomgangen er casebasert hvor en tar utgangspunkt i påmeldingen til Haugerud cup i 2019. Den første timen vies 

en diskusjon om hva det er som kjennetegner et godt kampoppsett og hvilke avveininger en turneringsarrangør alltid 

må gjøre. Momentene herfra er gode å ha i bakhodet når deltakerne skal lage sin egen turnering. Råmaterialet er som 

nevnt Haugerud cup 2019, men resultatet kan bli en helt annen turnering tilpasset forholdene som deltakerne har i sin 

klubb. Det viktige er de vurderinger og bevisste valg man har gjort når kampplanen legges. Det kreves at deltakerne på 

forhånd har lastet ned Cup2000 på sin PC og har lest inn tilsendte turneringsfiler i programmet. PCen tas med til kurset. 

Krav til deltakelse: Har arrangert badmintonturneringer eller ønsker å arrangere. 
   Oppstartsklubber har fortrinnsrett og alle vil ikke få tilbud om å delta. 
 
Deltakerpris:  GRATIS! for deltakere fra klubber i Oslofjorden badmintonkrets 

Utgangspunktet kke åpent deltagere fra andre kretser. Hvis plass 1000,- 
 
Overnatting:  Overnatting og reise er deltakerens eget ansvar. 
 
Frist: Påmelding senest 15.11.2021 parallelt til både  

Øystein.Wiborg@gmail.com og oslofjorden@badminton.no   
 
Oppgi navn, fødselsdato, adresse, klubb, emailadresse, telefon, foresatte 
 
Påmeldingen er bindende. Vi gjør oppmerksom på at ved avmelding  
senere enn 10 dager før kurset, vil deltaker/klubb bli belastet 1000,- 

 
Kontakt: Kretsstyremedlem med ansvar 52kretskurs arrangørkurs løpende 

• Leif Jarle Isberg – 90098929 – leifjarle@yahoo.no   
Eller direkte til trenere og fasilitatorer 

• Øystein Wiborg – 9289 7452 – oystein.wiborg@gmail.com  

• Per Thorsby – 46409322 – pth2@online.no  
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