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Invitasjon til oppmannskurs OFBK vår 2022 
Uke 18/2022 Helg 06-07-08 mai 

 

Oslofjorden badmintonkrets inviterer til oppmannskurs våren 2022 
52Kretskurs Ukedag/Dato/link Kretsaktivitet (mørkeblått=weblinker) Idrettshall/lokale Vedl./link Påmeldinger 

Uke 47/2021 Helg 26-27-28 nov.  Kretskurs Dommere (Kirsten Gulbrandsen) Helg 1 Mossetreffen Mossehallen 21H tj52c  Tidsfrist 15/11/21 

Uke 18/2022 Helg 06-07-08 mai  Kretskurs Oppmenn (N.P. Johansen) Helg 1 Haugerud vårcup Haugerud klubbhus 22V tj52e Tidsfrist 01/04/22 

 
Dato og tid:  Uke 18/2022 Helg 06-08 mai– Fredag – Lørdag - Søndag  

Start og slutttider kommer 
 

Sted:   Haugerud vårcup - Haugerudhallen, Tvetenveien 181, 0673 Oslo 
    https://badmintonportalen.no/NBF/Turnering/VisInfo/#20977  
   Antagelig Haugerud klubbhus som tidligere år 
 
Arrangør:  Samarbeide mellom OFBK og NBF 
Trener(e):  Nils Petter Johansen 
 
Innhold: Konkurransekomiteen har innført krav om godkjent oppmann på flere typer 

turneringer enn hva som har vært kravene før. Poenget er å sørge for bedre kvalitet 

på turneringene. Spesielt nevnes viktigheten av å sørge for at det er likhet for 

spillerne, gode tidskjemaer og god present|asjon av spillet vårt både i hallen og 

utad for eksempel overfor pressen.  

Innholdet er i stor grad lagt opp for både å kunne fungere som overdommer under 

turneringer, som øverste leder av turneringen både i forhold til forberedelser og 

gjennomføring av turneringene og som NBFs representant opp mot arrangørene før, 

under og etter turneringene. 

Merk at ettermiddag/kveld søndag 08. mai kanskje blir alumnisamling dommere. 
 

Krav til deltakelse: Kurset er åpent for alle som ønsker å ha oppgaver som oppmenn fremover. 

Anbefales likevel at man har noe erfaring som turneringsarrangør, samt kunnskap til 

online turnerings-appene brukt. Merk deler av kurset er som dommeropplæring. 

Merk man kan ikke delta i turneringen hverken som spiller eller trener. 
 
Deltakerpris:  GRATIS! for deltakere fra klubber i Oslofjorden badmintonkrets 

Andre kretser: Åpent for deltagere fra andre kretser. Pris 500 kr. 
 

BINDENDE PÅMELDING. Ved manglende oppmøte,  
blir deltaker/klubb fakturert OFBKkrets 500 kr og andre kretser 800 kr. 

 
Mat:   Ta med drikkeflaske og mat (og racket, klær, sko!). Mat ikke inkludert. 
Overnatting:  Overnatting og reise er deltakerens eget ansvar. 
 
Frist:   Påmelding senest 01.04.2022 til oslofjorden@badminton.no     

Oppgi navn, fødselsdato, adresse, klubb, emailadresse, telefon, foresatte 
 

Blir det mindre enn 5 deltakere blir samlingen avlyst og dere får beskjed. 
 

Kontakt:   Ny Kretssekretær Oslofjorden badmintonkrets 

• Tony Danielsen – 4739 3000 – tony.danielsen@badminton.no   
 

Kretsstyremedlem med ansvar utdanning 52Kretskurs løpende 

• Leif Jarle Isberg – 90098929 – leifjarle@yahoo.no   
Eller kontakt treneren direkte 

• Nils Petter Johansen – 95209053 - npj@bssj.no  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100054653671111
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