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SAKENES BEHANDLING 
 

SAK 1: ÅPNING 
President Trond Wåland åpnet Forbundstinget 2016, lørdag 11. juni kl. 
15.00., på Thon Hotel Ullevål, Oslo, 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, men at det for perioden sett under ett ikke har vært oppnådd 
ønsket medlemsvekst. Økonomien er god, og det har i perioden blitt brukt noe 
mer penger enn budsjettert vesentlig grunnet høyere aktivitet, noe som igjen 
er dekket inn via økte tilskudd fra NIF. 
Utdelingen av diplomer for vinner av Norgesmesterskapet for lag 2014/2015 
og 2015/2016 ble utsatt til kvelden under middagen. 
Da ble også diplom tildelt avdelingsvinnerne av 1. divisjon sesongen 
2014/2015 og 2015/2016. 
 
Det fremkom ingen innvendinger mot måten Forbundstinget var innkalt på, og 
presidenten erklærte Forbundstinget for lovlig satt. 
 
Under tingmiddagen lørdag kveld ble Jarle Krokeide, Slagen BK, tildelt 
forbundets innsatspokal. 

 
 

SAK 2: GODKJENNING AV DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS    

 FULLMAKTER 
 Listen over fullmakter, kontrollert av Forbundsstyret, innstilles   
 til godkjenning. 
 Listen over fullmakter ble godkjent av Forbundstinget. 
 
 Med stemmerett: Lørdag 11. juni 59 representanter 
    Søndag 12. juni 62 representanter  
 
DELTAGELSE FORBUNDSTINGET 11.-12. JUNI 2016: 

1. Trond Wåland   NBF 
2. Arild Hammeren  NBF 
3. Tor-Egil Kristensen  NBF 
4. Ottar Stenrud   NBF 
5. Anne Lisbet Flåten  NBF 
6. Rune Fartum   NBF 
7. Kjell Kålheim   Finnmark Badmintonkrets 
8. Mirjam N. Hammeren  Berlevåg TIF 
9. Aksel Espeseth   Kirkenes BK 
10. Kent Nyheim   Hålogaland Badmintonkrets 
11. Anja R. Niemi   Hålogaland Badmintonkrets 
12. Ketil Olsen   Bodø BK 
13. Ståle Åbotsvik   Tromsø BK 
14. Merete Andreassen  Tromsø BK 
15. Odd Magne Lund  Midtnorsk Badmintonkrets Nord 
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16. Elin Karina Hanssen  Midtnorsk Badmintonkrets Nord 
17. Cecilie S. Hanssen  Herøy IL 
18. Torgeir Lenning   Herøy IL 
19. Svein Strøm   Kolvereid IL 
20. Aina Mogstad   Badmintonkretsen Vest 
21. Ferenc Macsali   Badmintonkretsen Vest 
22. Berent Barth   Bergen BK 
23. Elena Ellingsen   Bergen BK 
24. Ivan Christensen  Bergen BK 
25. Øystein Meland Telle  Sotra BC 
26. Malin Palmblad Hustig  Sotra BC 
27. Dennis Andersen Moe  Sotra BC 
28. Trond Krogsæter  Badmintonkretsen Sør 
29. Lisbeth Nagell-Dahl  Badmintonkretsen Sør 
30. Thomas Midtskog  Brodd BK 
31. Mette Dahl   Brodd BK 
32. Hilde Lehtinen   Karmøy BK 
33. Helene Abusdal   Kristiansand BK 
34. Jim Ronny Andersen  Kristiansand BK 
35. Ingunn Ellingsen  Stavanger BK 
36. Petter Flåtten   Pillarguri BK 
37. Gunnar Jacobsen  VBT Badmintonkrets 
38. Nils Petter Johansen  Nøtterøy BK 
39. Thea Johansen   Nøtterøy BK 
40. Jarle Grytten   Sandefjord BK 
41. Øistein Høksnes  Sandefjord BK 
42. Marit Knarud Ulmo  Sandefjord BK 
43. Solveig Voldstad  Slagen BK 
44. Jarle Krokeide   Slagen BK 
45. Ulla Faarup   Oslofjorden Badmintonkrets  KUN LØRDAG 
46. Kjetill Gunnarson  Oslofjorden Badmintonkrets 
47. Victoria Hang   Oslofjorden Badmintonkrets  KUN SØNDAG 
48. Rolf Frydenberg   Asker BK 
49. Helene Søgaard   Asker BK 
50. Naida Murtazalieva  Bygdø BK 
51. Per Thorsby   Bygdø BK 
52. Geir Storvik   Bærum BK 
53. Anne Gro Rikheim  Frogner IL 
54. Kim Christensen  Frogner IL 
55. Øystein Wiborg   Haugerud IF 
56. Thorbjørn Jenssen  Haugerud IF 
57. Victoria Hang   Haugerud IF    KUN LØRDAG 
58. Shaomeng Li   Haugerud IF    KUN SØNDAG 
59. Thore Eriksen   Moss BK 
60. Kari Bunes   Moss BK     
61. Jeanette Svendsen  Vestre Aker 
62. Marius Røed   Vestre Aker 
63. Kirsten Gulbrandsen  Vestre Aker 
78. Jesper Kristensen  Moss BK 
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Æresmedlemmer: 
64. Kåre G. Sørensen 

 
Gjester: 

65. Marit Roland Udnæs  Styret i Norges Idrettsforbund 
66. Markus Haukebøe  Kontrollkomiteen 
67. Lisbeth H. Nilsen  Kontrollkomiteen 
68. Jørn Nielsen   Valgkomiteen 
69. Rune B. Hansen   NBF 
70. Marius Imset   NBF 

 
Administrasjonen: 

71. Espen Larsen   Generalsekretær 
72. Jørn Hafsten   Konsulent 
73. Christian Thode   Utviklingskonsulent Funksjonshemmede 
74. Andrè Høidebraaten  Utviklingskonsulent 
75. Johnny Askevig   Sportssjef 

 

 

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 



Norges Badminton Forbunds årbok 2016  5 

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 på en formell endring ved gjennomføring og 
opptelling ved valg.  

 

Vedtak: Forretningsorden enstemmig vedtatt. 
 
 

SAK 4: GODKJENNING AV SAKSLISTEN 
 

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 2016 - 2018 
9. Innkomne forslag 
 
 

A. LOVSAKER: 
 
 
1. BADMINTONKRETSEN VEST 

Lov for Norges Badminton Forbund, § 14, NBFs ting (2) 
 
 
2. BÆRUM BK 

Lov for Norges Badminton Forbund, § 17, Forbundstingets oppgaver 

 
 
3. FORBUNDSSTYRET 

Lov for Norges Badminton Forbund, § 24, Forbundstingets oppgaver, punkt 1 c og 2a 

 

 
4. VESTRE AKER 

Lov for Norges Badminton Forbund, § 24, Spilleberettigelse, punkt 2 
 
 
5. BÆRUM BK 

Lov for Norges Badminton Forbund, § 24, Spilleberettigelse, punkt 5 
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B. IKKE LOVSAKER. 

 

Turneringsreglement 

 
1. FORBUNDSSTYRET 
Turneringsreglementet, Kap. I. Generelle regler, punkt 8, Arrangementssøknad 

 
2. FORBUNDSSTYRET 
Turneringsreglementet, Kap. I. Generelle regler, punkt 9, Turneringsledelse 

 
3. FORBUNDSSTYRET 
Turneringsreglementet Kap. I. Generelle regler, nytt punkt 19: Spillere som trekker seg fra 
enkeltmannsturneringer 
 
4. FORBUNDSSTYRET  
Turneringsreglementet Kap. II Regler for Norgesmesterskap (NM), fjerne siste del av punkt 
12 om skjønnsseeding 
 
5. FORBUNDSSTYRET 
Turneringsreglementet Kap. IV Regler for seriespill for klubblag, punkt 6, endring 
 
6. KARMØY BK 
Turneringsreglementet Kap. IV Regler for seriespill for klubblag, punkt 6., endring 
 
7. BÆRUM BK 
Turneringsreglemenet Kap. V Regler for klassifisering og rangering, punkt 2, endring 
 

Bestemmelser 

 
8. KARMØY BK 
Bestemmelser om seriespill for klubblag, punkt 6, endring 

 
9. VESTRE AKER 
Bestemmelser om seriespill for klubblag, Lagkampen punkt 11  
 
10. VESTRE AKER 
Bestemmelser om seriespill for klubblag, Lagkampen punkt 12  
 
11. BÆRUM BK 
Bestemmelser om sereispill for klubblag i aldersbestemte klasser, U13 og U15, endring av 
setning under Landsfinalen 
 
12. BÆRUM BK 
Bestemmelser om seriespill for klubblag i aldersbestemte klasser, U13 og U15, ekstra punkt 
under Landsfinalen 
 
13. VESTRE AKER  
Bestemmelser om klassifisering, ranking og rankingturneringer, punkt A, Beregning av 
poeng for indivuiduelle turneringer og lagspill, endring 
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14. BERGEN BK  
Bestemmelser om klassifisering, ranking og rankingturneringer, tillegg punkt D 
 
15. BÆRUM BK 
Bestemmelser om klassifisering, ranking og rankingturneringer, punkt E Begrensning av spill 
i utlandet, fjerne hele paragrafen om «Begrensning av spill i utlandet». 
 
16. BÆRUM BK  
Bestemmelser om klassifisering, ranking og rankingturneringer, punkt F, Mini Grand Prix 
 
17. DJERV BK  
Bestemmelser om klassifisering, ranking og rankingturneringer, punkt F, Mini Grand Prix, 
endring 
 
18. SOTRA BC  
Bestemmelser om klassifisering, ranking og rankingturneringer, nytt punkt K, buk av lokale 
oppmenn 
 
19. SOTRA BC  
Bestemmelser om klassifisering, ranking og rankingturneringer, nytt punkt K, start- og 
sluttider for spilledagene under rankingturneringer 
 
 

C. Styret/administrasjon 
 
INTERIM KRETSLEDERUTVALG 
Allokering av formelle sentrale kretsressurser, hele kretsstillinger lokalt, og 
kretsstillingsbrøker lokalt dedikert til kretsarbeide som en mulighet i diskusjonen og arbeidet 
med OFBK Sak 02-2016 Utvikling av organisasjonsplan og aktivitetsplan for verdikjeden 
forbund-idrettskrets-krets-klubb (vedlagt). 
 

Forbundsstyrets innstilling: 
Forbundsstyret ser positivt på innspillet fra interim kretslederutvalget, men ser også at saken 
er svært omfattende, og griper inn i flere av de øvrige forslagene fra Oslofjorden 
Badmintonkrets. Forslaget vil kunne føre til vesentlige økonomiske omdisponeringer. 
Forbundsstyret ber derfor tinget om fullmakt til å ta med innspillene fra interim 
kretslederutvalget i arbeidet i den neste 2-års perioden. 
  

Forslag til vedtak: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.   

 
 

D. Økonomi 

 
SOTRA BC 
Tinget gir Styret i Norges Badminton Forbund fullmakt til å se på muligheten for å etablere 
en deltidsstilling (30-50%) på Vestlandet – fortrinnsvis lokalisert i Bergensområdet. Stillingen 
kan gjerne kombineres med en klubb- eller kretsstilling. 
 

Begrunnelse:  
For å styrke arbeidet med utbredelse, samt støtte opp om krets- og klubbarbeid på 
Vestlandet, bør det opprettes en deltidsstilling i regi av Norges Badminton Forbund. 
Stillingen kan gjerne kombineres med en klubb- eller kretsstilling, eksempelvis som trener 
for en eller flere av klubbene i Bergensområdet. På sikt kan dette bli en 100% stilling, som 
igjen vil styrke badminton sin posisjon i vest. Målet med en slik stilling er først og fremst for å 
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styrke rekruttering, klubbutvikling, trener og lederutvikling. I tillegg bør etablering av nye 
klubber på Vestlandet være en viktig oppgave for denne stillingen. 
 

Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget. 
 

 
E. Oslofjorden Badmintonkrets 

 
Sammendrag Oslofjorden Badmintonkrets (OFBK) saker til forbundstinget 2016 v02 

 Styret/administrasjon 

 
 

Saksområde tinget: Utviklingskomiteen (UK) – (Minoritetsutvalget) 
 

 OFBK Sak 01-2016: Kortsiktig prosjektsatsing til neste forbundsting med nytt UK-
utvalg (arbeidsnavn minoritetsutvalget) og dedikerte forbundsressurser på minoritets- 
og integreringsutvikling av badmintonsporten hos personer med innvandrerbakgrunn 

 

Saksområde tinget: Styret/administrasjon/(organisasjonsplan/aktivitetsplan) 
 

 OFBK Sak 02-2016: Utvikling av organisasjonsplan og aktivitetsplan for NBF 
forbundskontoret, som starter med kartlegging av dagens og fremtidens 
aktivitetsområder, kompetansebehov og rollebeskrivelser i NBF, idrettskretsene, 
badmintonkretsene (og badmintonklubbene) samt  medfølgende kartlegging av 
dagens og fremtidens IKT-plattformstandarder, databaseansvar og websideansvar 
på databasenivå 
 

 OFBK Sak 03-2016: Umiddelbar kvalitetssikring klubbdatabaser innen NBF, 
badminton.no, NIF sportsadmin, badmintonportalen og samordnet rapportering og 
utviking av regelmessige kvalitetssikringsrutiner og dokumentasjon. Ideellt kobles 
dette kvalitetssikringsprosjektet til utvikling av krets- og klubbmailadresser under 
badminton.no 

 

Saksområde tinget: Økonomi- og økonomistyring 

 

 OFBK Sak 04-2016: Sentralisert mulighet for sentrale lønnskjøringer via NBF for 
badmintonkretsene (og badmintonklubbene) 
 

 OFBK Sak 05-2016: Publisering av benyttede og planlagte økonomisystem 
kontonummer, prosjektnummer og avdelingsnummer til både budsjett og resultat til 
relevante forbundsting-og andre økonomistyringsdokumenter 

 

Saksområde tinget: Utviklingskomiteen (UK) – (Krets(leder)utvalg) 

 

 OFBK Sak 06-2016: Revurdering av kretsstørrelse, kretsantall, og endret 
ansvarsdeling lagseriedrift mellom kretser og forbund samt reaktivering av 
regelmessige kretsledermøter 

 

Saksområde tinget: IKT, strategi og samordningsutvalget 
 

 OFBK Sak 07-2016: Formalisering av IKT, strategi og samordningsutvalget som 
eget fast utvalg, rollefordelinger mellom utvalgsdeltakere og forbundsansatte i 
utvalget, sentralisering vedlikehold IKT endringsønsker og feilretting til fast 
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forbundsansatt, og sentralisering prosjektledelse implementering nye NIF-pålagte 
applikasjoner og applikasjonsplattformer til fast forbundsansatt. 

 

Saksområde tinget: Konkurransekomiteen (KK) 

 

 OFBK Sak 08-2016: Topp endringsønske og prioritering i badmintonportalen for 
graderte rankingpoeng i fleksible miniturneringer 

 

Saksområde tinget: Utviklingskomiteen (UK) – Anleggsutvalget 
 

 OFBK Sak 09-2016: Formalisering anleggsgruppen som egen fast ny komite eller 

som utvalg under UK eller annen eksisterende komite, rollefordelinger mellom 

utvalgsdeltakere og forbundsansatte i utvalget, dokumentasjon av ny idrettshall 

standarder for badmintonsporten for overleverering til byggherrer/arkitektkontorer 

 

 

Vedtak: Saklisten enstemmig vedtatt. 
 
 

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: Jørn Hafsten og Christian Thode  
Til å underskrive protokollen ble følgende foreslått: Marit Knarud Ulmo, Sandefjord BK  
og Per Thorsby, Bygdø BK 
 

Vedtak: De foreslåtte ble valgt.  
 
 

SAK 6: BERETNING FOR PERIODEN 
  Styrets beretning for perioden (side 41) 
 

Vedtak: Beretningen enstemmig vedtatt. 
 
 

SAK 7: REGNSKAP 
  a: Opplesning av revisjonsberetning 2014 
   Opplesning av revisjonsberetning 2015 
  b: Opplesing av kontrollkomiteens beretning 2014 
   Opplesing av kontrollkomiteens beretning 2015 
            c:         Regnskap for perioden 01/01/14-31/12/14 (side 75-81) 
  og 01/01/15-31/12/15 (side 85-93) 
 

Til saken hadde følgende ordet: Markus Haukebø, Kontrollkomiteen 
(opplesning av revisjonsberetninger – orientering og konklusjon for hvert av 
årene og kontrollkomiteens beretninger - orientering og konklusjon for hvert 
av årene, Sak 7 a, b og c. 
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Vedtak: Regnskapene for 2014 og 2015 enstemmig vedtatt. 
 

SAK 8: RETNINGSLINJER (2-årsplaner) FOR VIRKSOMHETEN 2016 - 2018 
 Forbundsstyret har valgt å endre presentasjonsmåte og tidsperiode i forhold 
til tidligere. Målet er at planene skal være mer konkrete og målbare for 
tingperioden frem mot neste forbundsting.  

  Retningslinjer er tatt inn i Årboka, side 91 + revidert i Protokoll side 100. 
 

  Forbundsstyrets innstilling: 
 Forbundsstyret anbefaler at de fremlagte "Retningslinjer (2-årsplaner) for  
 virksomheten 2016 - 2018" legges til grunn for Forbundets videre  

  langtidsplanlegging. 
 
Til saken hadde følgende ordet: Jeanette Svendsen, Vestre Aker, Trond Wåland, 
forbundsstyret, Nils Petter Johansen, Nøtterøy BK, Geir Storvik, Bærum BK, Tor-Egil 
Kristensen, forbundsstyret, Aina Mogstad, Badmintonkretsen Vest, Thore Eriksen, Moss BK, 
Helene Abusdal, Kristiansand BK, Øystein Wiborg, Haugerud I.F. 
 
Nøtterøy BK foreslo følgende endringer: 

1.) Side 102 i Årboka. Setningen TIK organiseres gjennom leder og 3 komitemedlemmer 
osv., endres til:TIK organiseres gjennom leder, nestleder og komitemedlemmer 
oppnevnt av styret. 

 
2.) Side 102 i Årboka.:Tallet 2 strykes i høyre kolonne. 
3.) Side 105 i Årboka. Høyre kolonne (øverste)  

Tillegg: Kan delta i utvalgte internasjonale turneringer. 
Settes inn foran setningen «Foreslå aktuelle ……» 

4.) Side 106 i Årboka.  
Høyre kolonne (nederst) 
Tillegg: Nær kontakt med aktuelle klubbers kontaktperson(er). 

 
Badmintonkretsen Vest foreslo følgende: 
Side 105 i Årboka. Handlingsplanen TIK – Aktivitet U19/U17: 
Mål: Kan delta i lagmesterskap og individuelle mesterskap (EM og VM) for U17 og U19. 

 
 

Vedtak: Forbundsstyrets innstilling, med forslagene fra Nøtterøy og Badmintonkretsen Vest, 
enstemmig vedtatt. 
 
 

SAK 9: INNKOMNE FORSLAG 
 

A. LOVSAKER: 

 

 
1. BADMINTONKRETSEN VEST 

Lov for Norges Badminton Forbund, § 14, NBFs ting (2) 

 

Forslag:  
Følgende setning legges inn som setning nummer 2 i punkt 2 (resten beholdes uendret): 
Plassering av tinget skal rulleres mellom de forskjellige badmintonkretsene. 
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Begrunnelse: Over tid vil flere klubber delta på tinget og større engasjement er skapt. 
Reisebelastningen blir jevnere fordelt. 
 

Lovkomiteens innstilling: Lovkomiteen har ingen innvendinger til forslaget.  
 

Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget. 
 
Til saken hadde følgende ordet: Espen Larsen, generalsekretær 
 

Vedtak: Forslaget falt mot 19 stemmer. 
 
 
2. BÆRUM BK 

Lov for Norges Badminton Forbund, § 17, Forbundstingets oppgaver 

 

Forslag: 
I siste paragraf fjernes teksten: Forslag til styrekandidater, som alternativ til valgkomiteens 
innstilling, skal være innkommet NBFs styre senest 7 dager før tingforhandlingene, for å 
kunne fremmes for Tinget. Forslagene skal samme dag sendes ut til alle klubber og kretser. 
Unntak kan gjøres ved tilfeller hvor innstilte kandidater trekker seg etter valgkomiteens 
innstilling. 
 

Begrunnelse: Teksten slik den er nå begrenser demokratiet med valg av personer. I noen 
tilfeller vil valgkomiteens innstilling være personer som ikke alle kjenner så godt, og 
forbundstinget er kanskje den første muligheten til å få et inntrykk av personen.  Da bør det 
være mulig å innstille alternativer.  

 
Lovkomiteens innstilling: Lovkomiteen har ingen innvendinger til forslaget.  
 

Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget. 
 
Til saken hadde følgende ordet: Geir Storvik, Bærum BK, Nils Petter Johansen, Nøtterøy 
BK. 
 

Vedtak: Forslaget falt mot 11 stemmer. 
 
 

 
3. FORBUNDSSTYRET 

Lov for Norges Badminton Forbund, § 17, Forbundstingets oppgaver, punkt 1C og 2a 
 

Forslag:  
Endret/forlenget frist for innsigelser fra 14 til 30 dager: 
c)Dersom innsigelser fra den gamle klubb ikke er innkommet skriftlig eller pr. e-mail til 

forbundskontoret innen 30 dager fra poststemplet dato, registreres spilleren som medlem av 
den nye klubben fra den dag forbundskontoret mottok innberetningen om spillerovergangen. 
Opplyser den gamle klubben at spillerens forhold til denne ikke er brakt i orden, får spilleren 
ikke representere noen klubb før disse forhold er brakt i orden. 
 

Begrunnelse: Det har vist seg upraktisk å ha en så kort tidsfrist som 14 dager, slik det har 
vært til nå. 
 

Forslag:  
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Følgende tekst fjernes i punkt 2: Forbundsstyret kan gi dispensasjon fra karantenetiden etter 
skriftlig søknad i følgende tilfeller: 

a) Når spilleren flytterså langt fra sitt tidligere bosted i Norge, at spilleren ikke med 
rimelighet kan ventes å representere sin gamle klubb.Innberetningen av klubb-byttet må 
gjøres i tilknytning til flyttingen (spilleren kan ikke ha representert sin gamle klubb etter at 
spilleren har flyttett). 
b) Når spilleren ikke har representert noen klubb i inneværende og foregående sesong. (En 
sesong regnes fra 01.07 til 30.06.) 
c) Når spilleren tilhører klubb som opphører å være medlem av NBF. 
 

Begrunnelse: For å få en enklere, og mer rettferdig overgangsordning, ønsker 
forbundsstyret å fjerne muligheten for å kunne søke om dispensasjon for karantenetiden. 
 

Lovkomiteens innstilling: Lovkomiteen har ingen innvendinger til forslaget. 
 
Forbundsstyret trakk forslag 2. Den delen som omhandler å fjerne tekst i punkt 2. 
De endret også sin innstilling til forslaget fra Vestre Aker (4. VESTRE AKER) og anbefalte 
forslaget. 
 
Til saken hadde følgende ordet: Ottar Stenrud, forbundsstyret, Helene Abusdal, Kristiansand 
BK, Jeanette Svendsen Vestre Aker. 
 

Vedtak (det første forslaget): Forslaget falt mot 11 stemmer.   
 

 
4. VESTRE AKER 

Lov for Norges Badminton Forbund, § 24, Spilleberettigelse, punkt 2 
 

Forslag: 
Fjerne hele punkt 2 om karantene: 

2. Spilleren har rett til å representere den nye klubben første gang 30 dager etter at 

innberetningen av spillerovergangen er mottatt av forbundskontoret. Forbundsstyret 

kan gi dispensasjon fra karantenetiden etter skriftlig søknad i følgende tilfeller: 

a) Når spilleren flytter så langt fra sitt tidligere bosted i Norge, at spilleren ikke med 

rimelighet kan ventes å representere sin gamle klubb. Innberetningen av klubb-byttet 

må gjøres i tilknytning til flyttingen (spilleren kan ikke ha representert sin gamle klubb 

etter at spilleren har flyttet.  

b) Når spilleren ikke har representert noen klubb i inneværende og foregående 

sesong. (En sesong regnes fra 01.07 til 30.06.)  

c) Når spilleren tilhører klubb som opphører å være medlem av NBF. I 

karantenetiden kan spilleren ikke delta i andre konkurranser enn som NBF ́s 

representant i internasjonale arrangementer. 

Lovkomiteens innstilling: Lovkomiteen har ingen innvendinger til forslaget.  
 

Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget. 
 

Vedtak: Forslaget vedtatt. 54 stemte for og 6 stemte blankt. 
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5. BÆRUM BK 

Lov for Norges Badminton Forbund, § 24, Spilleberettigelse, punkt 5 
 

Forslag:  
Punkt 5 endres til: 
En spiller må være norsk statsborger for å delta på et norsk landslag. En spiller kan ikke 
representere landslag for to land samtidig. fra dagens formulering Utenlandske statsborgere 
kan ikke delta på et norsk landslag. 

 
Begrunnelse: Stadig flere nordmenn har også samtidig statsborgerskap i andre land. Slike 
personer bør ikke utelukkes fra å representere et norsk landslag. Andre forbund har ikke en 
så streng formulering som NBF. F.eks har Hånballforbundet følgende formulering: I offisielle 
landskamper kan NHF bare representeres av spillere som er norske statsborgere og som er 
medlem av klubb tilsluttet IHF. 
 

Lovkomiteens innstilling: Lovkomiteen har ingen innvendinger til forslaget.  
 

Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget. 
 
Til saken hadde følgende ordet: Kåre G. Sørensen, æresmedlem, Geir Storvik, Bærum BK 
 
Bærum BK fremmet forslag om å stryke 2. setning/andre del av forslaget, slik at kun 
følgende setning ble stående igjen: En spiller må være norsk statsborger for å delta på et norsk 
landslag. 

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
 
 

B. IKKE LOVSAKER: 

 

Turneringsreglement 

 
1. FORBUNDSSTYRET 
Turneringsreglementet, Kap. I. Generelle regler, punkt 8, Arrangementssøknad 
 

Forslag: 
Siste ord, dvs. «samlinger», fjernes fra punkt 8. 
 

Begrunnelse: Forbundsstyret og Konkurransekomiteen ønsker at terminlisten skal være en 
«ren» terminliste kun for konkurranser. 
 
Til saken hadde følgende ordet: Ottar Stenrud, forbundsstyret, Geir Storvik, Bærum BK, 
Kjetill Gunnarson, Oslofjorden Badmintonkrets, Christian Thode, utvikklingskonsulent 
 

Vedtak: Forslaget vedtatt. 46 stemte for og 7 stemte mot. 
 

 
2. FORBUNDSSTYRET 
Turneringsreglementet, Kap. I. Generelle regler, punkt 9, Turneringsledelse 
 

Forslag:  
Som setning nummer 2 i punkt 9 tilføyes:  
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«Oppmannen skal være autorisert av NBF, ved at han/hun er utnevnt som forbundsdommer 
eller har fullført på NBFs oppmannskurs.» 

Regelendringen gjøres gjeldende fra 1.7.2017. Oppmannskurs arrangeres gjennom 
sesongen 2016/17 etter plan fra administrasjonen i samarbeid med Oppmanns- og 
dommerutvalget i KK. 

Begrunnelse:  
Øke kvaliteten og større etterlevelse av regler og bestemmelser på terminfestede turneringer 
– særlig gjelder dette nybegynner- og breddeturneringer, som ofte også har uerfarne 
turneringsledere og oppmenn. 

Til sakken hadde følgende ordet: Ottar Stenrud, forbundsstyret, Ferenc Macsali, 
Badmintonkretsen Vest, Jeanette Svendsen, Vestre Aker, Nils Petter Johansen, Nøtterøy 
BK, Trond Wåland, forbundsstyret, Helene Abusdal, Kristiansand BK 

Vedtak: Forslaget ikke vedtatt. 28 stemte mot og 26 stemte for. 

 

 
3. FORBUNDSSTYRET 
Turneringsreglementet Kap. I. Generelle regler, nytt punkt 19: Spillere som trekker seg fra 
enkeltmannsturneringer 
 

Forslag: 

I rangeringsturneringer og mesterskap (UBM, NM jr, NM, U23-mesterskapet, 
veteranmesterskapet og kretsmesterskap) skal spillere som trekker seg fra spill i én kategori 
også trekke seg fra spill i øvrige kategorier. Dette gjelder også kategorier som spilleren har 
startet å spille i. Dersom spilleren er forhindret fra å møte til første kamp i en kategori pga. 
avlyste flyavganger, stengte fjelloverganger o.l. (force majeure) og må trekke seg fra denne, 
kan oppmannen allikevel godkjenne spill i øvrige kategorier. 

Begrunnelse:  
Sikre at det ikke gjøres taktiske disposisjoner for slitne spillere å opparbeide seg en fordel. 
BWF har endret reglene slik at det nå ikke er mulig å trekke seg kun i én kategori. 

Til saken hadde følgende ordet: Ottar Stenrud, forbundsstyret 

Vedtak: Forslaget vedtatt. 58 stemte for. 

 
 
4. FORBUNDSSTYRET  
Turneringsreglementet Kap. II Regler for Norgesmesterskap (NM), fjerne siste del av punkt 
12 om skjønnsseeding 
 

Forslag: 
Fjerne siste del av punkt 12 som omhandler skjønnsseeding. 
 

Begrunnelse: Skjønnsseeding som det har vært gitt anledning til å benytte i «spesielle 
tilfeller» har vært praktisert ulikt og skapt diskusjoner, og etter noens oppfatning til og med 
urettferdighet. Internasjonalt tillates ikke skjønnsseeding. Ved å utelukke skjønnsseeding vet 
alle hva de har å forholde seg til og skjønn vil ikke lenger blir brukt, kun rankinglisten. 
 

Vedtak: Forslaget vedtatt. 49 stemte for og 6 mot. 
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5. FORBUNDSSTYRET 
Turneringsreglementet Kap. IV Regler for seriespill for klubblag, punkt 6, endring 

Forslag: 
Punkt 6 endres til: 

I divisjonssystemet skal klubbene kun benytte spillere som på spilledagen: 
1. Er lovlig medlem av klubben og spilleberettiget. 
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 detaljer om spilleberettigelse gis i ”Bestemmelser om seriespill for klubblag”. 

Begrunnelse:  
Sammenheng med endring i § 24. 

Til saken hadde følgende ordet: Ottar Stenrud, forbundsstyret, Espen Larsen, 
generalsekretær, Geir Storvik, Bærum BK, Trond Krogsæter, Badmintonkretsen Sør, Aksel 
Espeseth, Kirkenes BK 

Vedtak: Forslaget vedtatt. 58 stemte for. 

 

6. KARMØY BK 
Turneringsreglementet Kap. IV Regler for seriespill for klubblag, punkt 6., endring 

 

Forslag: Underpunkt 2. i punkt 6. strykes. 
 
6. 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 ved flytting jf. Lov for Norges Badminton Forbund §24 

Spilleberettigelse pkt.2. Søknad sendes NBF v/forbundskontoret. 
 

Begrunnelse. 
Om en spiller bytter klubb i løpet av sesongen, så kan denne spilleren delta i vanlige 
turneringer og NM for den nye klubben når karantenetiden er over. Men ikke i seriespill om 
spilleren har deltatt i seriespill for sin gamle klubb tidligere i sesongen. Vi finner dette 
urimelig, og ønsker at dette punktet slettes slik at en også kan delta i lagspill om en skifter 
klubb i løpet av sesongen. 
PS: Om KK ønsker at det skal settes en frist på når det er lov å skifte klubb, så er det helt i 
orden. For eksempel kan denne være etter at 2/3 av seriekampene er spilt. 
 

Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget. 
 
Til saken hadde følgende ordet: Trond Krogsæter, Badmintonkretsen Sør, Jeanette 
Svendsen, Vestre Aker, Ottar Stenrud, forbundsstyret 
 

Vedtak: Forslaget ikke vedtatt. Falt mot 2 stemmer. 
 
 
7. BÆRUM BK 
Turneringsreglemenet Kap. V Regler for klassifisering og rangering, punkt 2, endring 
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Forslag: 
Punkt 2 endres til: 
Kap. V. KLASSIFISERING og RANGERING, punkt 2 endres til: Klasseinndelingen av 
seniorspillere er: Elite, A, B, C og D. 
I U13 og U15 er det A-, B- og C-klasser mens I U17 og U19 er det A- og B-klasser. I klasse 
U9 og U11 finnes det ikke rangering og klassebetegnelsene må benyttes med skjønn. I de 
fleste situasjoner spilles det kun U9A og U11A. A-, B- og C-klasser er beregnet på U13-U15-
U17 og U19.  
 

Begrunnelse: I de yngre klasser er det store nivåforskjeller, noe som gir dårlig 
konkurranseutbytte. En økning til 3 nivåer vil jevne ut dette, og vil også gi de yngre spillere 
flere muligheter til å spille seg oppover. Dette vil medføre noe mindre klasser, men mindre 
klasser med jevnere kamper er bedre enn større klasser med mange ujevne kamper. 
 

Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget. 
 
Til saken hadde følgende ordet: Geir Storvik, Bærum BK, Ottar Stenrud, forbundsstyret, 
Ferenc Macsali, Badmintonkretsen Vest, Kåre G. Sørensen, æresmedlem, Jeanette 
Svendsen, Vestre Aker, Øistein Høksnes, Sandefjord BK, Kim Christensen, Frogner IL 
 

Vedtak: Forslaget vedtatt. 35 stemte for og 21 mot. 
 
 

Bestemmelser 

 
8. KARMØY BK 
Bestemmelser om seriespill for klubblag, punkt 6, endring 
 

Forslag: 
Ny setning til slutt i punkt 15: 
En klubb kan benytte spillere som ikke er fylt 19 år 31. desember det året sesongen starter 
på det nærmest rangerte laget under uten at disse må i karantene fra kamper i høyere 
klasse. 
  

Begrunnelse: 
Vi ønsker å gjøre det enklere for klubbene å delta med flere lag i lagspill. 
Vi ønsker at flere unge får prøve seg høyere oppe i seriesystemet, uten at det går ut over 
laget de spiller på i et lavere nivå. 
 

Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget. 
 
Til saken hadde følgende ordet: Trond Krogsæter, Badmintonkretsen Sør, Ottar Stenrud, 
forbundsstyret, Geir Storvik, Bærum BK 
 

Vedtak: Forslaget ikke vedtatt. Falt mot 2 stemmer. 

 

 
9. VESTRE AKER 
Bestemmelser om seriespill for klubblag, Lagkampen punkt 11  
 

Forslag: 
Dersom et lag gir w.o. i enkeltkamper kan laget også gis tap i lagkampen. Dersom et helt lag gir w.o. 
kan laget utelukkes fra serien. Avgjørelse om dette treffes av Forbundsstyret  
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Begrunnelse: 
Et regelverk burde ikke være ambiguøst, vi må ha klare regler å forholde oss til. Enten er 
noe lov, eller så er det ikke lov – det kan ikke være lov noen ganger avhengig av hvem det 
gjelder og om noen klager.  
I samme punkt står det at det må spilles minst 5 enkeltkamper i en lagkamp for å regne den 
som spilt. Dermed burde det være mulig å melde W.O i enkeltkamper så lenge det 
fremdeles kan spilles 5 kamper.  
I tillegg står det at et lag som gir W.O 2 ganger iløpet av serien skal utelukkes, så da holder 
det med en klar grense på 2 runder før et lag utelukkes fra serien.   
 

Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler forslaget. 
 
Til saken hadde følgende ordet: Jeanette Svendsen, Vestre Aker (Rettet opp teksten som 
var kommet feil inn i Årboka. Teksten i protokollen er nå korrekt.) 
 

Vedtak: Forslaget vedtatt. 55 stemte for. 
 
 
10. VESTRE AKER 
Bestemmelser om seriespill for klubblag, Lagkampen punkt 12  
 

Forslag: 
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: 
Hvordan et lag har gjort det som lag bør telle før enkeltkamper i en lagserie. Dette er også i 
tråd med hvordan det gjøres i f.eks Danmark.  

 

 Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget. 
 
Til saken hadde følgende ordet: Jeanette Svendsen, Vestre Aker, Ottar Stenrud, 
forbundsstyret, Geir Storvik, Bærum BK, Marit Ulmo, Sandefjord BK 
 

Vedtak: Forslaget ikke vedtatt. 27 stemte mot og 18 for. 

 
 
11. BÆRUM BK 
Bestemmelser om seriespill for klubblag i aldersbestemte klasser, U13 og U15, endring av 
setning under Landsfinalen 
 

Forslag: 

Tidligere tekst Klubber som har deltatt i lagserien med flere lag, kan om ønskelig stille med 
alle spillerne på ett samlet lag  endres til Klubber som har deltatt i lagserien med flere lag 
kan også delta i landsfinalen med flere lag, og kan da fordele spillere på lag uavhengig av 
hvordan disse har spilt gjennom serien. 

Begrunnelse:  
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Hvis noen klubber jobber godt med rekruttering og klarer å stille flere lag, bør de premieres 
med det. Med dagens system (egentlig praksis, da regelverket ikke er klart her) vil spillere 
på et lag risikere å ikke kunne være med selv om de er gode nok fordi klubben er så god at 
de har andre som er enda bedre. Dette er vanskelig for unge spillere å forstå. 

Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget. 

Til saken hadde følgende ordet: Geir Storvik, Bærum BK, Anne Lisbet Flåten, 
forbundsstyret, Freenc Macsali, Badmintonkretsen Vest 

Vedtak: Forslaget ikke vedtatt. 4 stemte for. 

 
 
12. BÆRUM BK 
Bestemmelser om seriespill for klubblag i aldersbestemte klasser, U13 og U15, ekstra punkt 
under Landsfinalen 
 

Forslag: 

Ekstra punkt under Landsfinalen: 
Til landsfinalen inviteres antall lag fra hver region der det har vært arrangert lagserie 
prosentvis etter antall lag som har deltatt i serien, nedjustert til hele antall lag. Antall lag 
beregnes ut ifra hvor mange lag som er i gang med seriespill den første oppsatte helg med 
seriespill i terminlisten etter nyttår. De resterende lag bestemmes av UK.  

 

Begrunnelse:  
De unge spillerne er svært opptatte av om de klarer å kvalifisere seg til landsfinalen og vil 
gjerne vite hvilken plass de må komme på i serien for å klare dette. Når det rundes nedover, 
vil det som regel være mulighet for noe skjønnsmessig vurdering av UK. Eksempel til 
illustrasjon: For U13 var det 8 lag fra Oslo, 5 i Sør og 3 i vest. Det gir en prosentvis andel på 

3 (rundet ned fra ) for Oslo, 2 fra sør og 2 fra vest. Dermed har UK 2 plasser til fritt 

å plassere. 
 

Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget. 

Til saken hadde følgende ordet: Geir Storvik, Bærum BK, Anne Lisbet Flåten, forbundsstyret 

Vedtak: Forslaget ikke vedtatt. 11 stemte for. 

 
 
13. VESTRE AKER  
Bestemmelser om klassifisering, ranking og rankingturneringer, punkt A, Beregning av 
poeng for indivuiduelle turneringer og lagspill, endring 
 

Forslag: 

Endring av avsnitt til slutt under A, før «Eks. I E-klassen gis det rankingpoeng i A dersom 
klassen inneholder A-spillere og det kun er én (eller ingen) E-klassifiserte spillere i 
kaegorien.» 
Avsnittet endres til: 

For at det i vanlige turneringer skal gis rankingpoeng i Eliteklassen må det minimum 

delta 2 spillere som er klassifisert som Elitespillere. I doublekategorier beregnes 

dette utifra den høyest klassifiserte spiller i hvert par.  
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Begrunnelse: 
Dette ble innført før forrige sesong, og vi har sett at selv på store, lokale turneringer med 
god påmelding og store klasser så blir det veldig ofte gitt rankingpoeng for klassen lavere 
enn det som spilles. Vi ser poenget med å ha denne regelen i Eliteklassen, men ikke lavere. 
Det er kun NR-turneringer, NM og Eliteserien som gir mye poeng, og det er veldig mange 
spillere som ikke spiller i disse som fremdeles holder veldig høyt nivå. Veldig mange spillere 
spiller kun lagspill eller lokale turneringer, og får sjeldent nok poeng til at de registreres i 
klassen de bør spille.  
For å ta et eksempel: I VA Open forrige sesong i HSE kom den ene E-klassifiserte spilleren 
på 2. plass, og klassen fikk B poeng. HSB hadde 12 deltagere, ble registrert som C klasse 
og vinneren der fikk like mange poeng som 2. plassen i HSE. HSC hadde 15 deltagere, men 
ble registrert som D klasse. Kun D klassen ble registrer som den faktiske klassen som ble 
spilt.  
I årets utgave ble det spilt HSE som ble registrert som A klasse. HSB ble faktisk registrert 
som B klasse, og vinneren der fikk like mange poeng som vinneren av HSE klassen. Vi kan 
vel påstå at det er litt nivåforskjell mellom disse to klassene (E klassen ble vunnet av Steinar 
Klausen, med Thomas Berge på 2. plass). Før vi trakk turneringen stod vi i et dilemma hvor 
vi lurte på om vi skulle slå sammen A og B klassen (før Steinar ble påmeldt) ettersom A 
klassen ville blitt registrert som B klasse, likt som B klassen, og vinneren av B klassen ville 
fått høyere poengsum enn vinneren av A klassen. Men vi fant ut at det ville blitt helt feil for 
deltagerne, ettersom den faktiske nivåforskjellen er for stor til at disse burde spille i samme 
klasse.   
 

Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget. 
 
Til saken hadde følgende ordet: Øystein Wiborg, Haugerud IF, Jeanette Svendsen Vestre 
Aker, Ottar Stenrud, forbundsstyret 
 

Vedtak: Forslaget ikke vedtatt. 5 stemte for. 
 
 
14. BERGEN BK  
Bestemmelser om klassifisering, ranking og rankingturneringer, tillegg punkt D 
 

Forslag:  
I slutten av punkt D tilføyes følgende setning: 
Flere rankingturneringer enn i dag skal arrangeres for kun en klasse. 
  

Begrunnelse:  
Da kan turneringen avholdes lørdag og søndag, og dette 
sparer reiseutgifter og reduserer muligheten for at en må ta fri fra jobb/skole. 
 

Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget. 
 

Bergen BK trakk forslaget. 
 
 
15. BÆRUM BK 
Bestemmelser om klassifisering, ranking og rankingturneringer, punkt E Begrensning av spill 
i utlandet, fjerne hele paragrafen om «Begrensning av spill i utlandet». 
 

Forslag: 

Pkt E: Hele paragrafen om Begrensning for spill i utlandet fjernes. 
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Begrunnelse: Vi bør ikke ha tvang på hva en skal være med på. Ingen grunn heller til å 
skille mellom landslagsspillere og andre spillere. 
 

Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget. 
 
Til saken hadde følgende ordet: Geir Storvik, Bærum BK, Ivan Christensen, Bergen BK, 
Ottar Stenrud, forbundsstyret 
 

Vedtak: Forslaget ikke vedtatt. 7 stemte for. 
 

 
16. BÆRUM BK  
Bestemmelser om klassifisering, ranking og rankingturneringer, punkt F, Mini Grand Prix 
 

Forslag: 
Pkt E: Mini Grand Prix, 2. Paragraf endres til:  I disse turneringene inviteres de 10 beste 
herrene og de 10 beste damene på rankinglisten til å spille «Grand Prix» turneringen. I 
tillegg kan TIK tildele inntil 2 stk. «wildcards», som de kan gi til spillere de mener skal være 
med i turneringen. Dersom det tildeles kun 1 «wildcard» inviteres de 11 beste spillerne på 
rankinglisten til å spille «Grand Prix», og dersom det ikke tildeles noen «wildcards» inviteres 
de 11 beste spillerne.  
 
Øvrig tekst I paragrafen endres i forhold til dette. Det overlates til KK med hensyn til hvordan 
det da praktisk gjennomføres. To muligheter er  3 puljer med 4 spillere med nye 3-er puljer 
etter plassering eller 4 puljer med 3 spillere der  det spilles semi- og finaler for vinnere, og 
tilsvarende for 2-ere og 3-ere.  
 

Begrunnelse:  
Endringen går på å øke antall i Grand Prix klassen fra 8 til 12 spillere. Når Grand Prix holdes 
rett før mesterskap, der det typisk seedes 8, kan det ha stor betydning om man kommer 
med i Grand Prix gruppen eller ikke. Dette vil ha mindre konsekvenser når antallet økes. 
Bredden i klassene dette involverer er også blitt større, noe som gir en ekstra grunn for en 
slik økning. 

Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget. 
 
Til saken hadde følgende ordet: Geir Storvik, Bærum BK, Jeanette Svendsen, Vestre Aker, 
Nils Petter Johansen, Nøtterøy BK, Tor-Egil Kristensen, forbundsstyret, Ottar Stenrud, 
forbundsstyret 
 

Bærum BK trakk forslaget. 

 
 
17. DJERV BK  
Bestemmelser om klassifisering, ranking og rankingturneringer, punkt F, Mini Grand Prix, 
endring 
 

Forslag: 
Følgende settes inn etter 1. avsnitt: Det skal arrangeres X turnering eller Mini Grand Prix i 
double og mix minimum ved en rankingturnering per sesong i klassene U15, U17 og U19.  
  
Konkuransekomiteen avgjør antall par. Forslagsvis fire eller fem par i double og åtte par i 
mix. Er det for lav påmelding slik at vanlig turnering ikke inneholder minimum like mange par 
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sløyfes mini Grand Prix. X klasse mix og double trenger ikke være samme turnering men 
gjerne være de turneringer det ikke er Xklasse i singel.  
Begrunnelse: Det bør satses mer på double og mix. Dette hever nivået for de beste og gjør 
det ennå mer attraktivt å reise til en rankingturnering. Double og mix er veldig lavt prioritert i 
Norge. Det er store forskjeller spillerpar i mellom og gjør at de beste doublepar kan risikere 
at de får en god kamp nemlig finalekampen, alternativ to gode kamper, semi og finale. Dette 
bidrar ikke til utvikling av double og mix. Det er på ingen måte logisk at mini Grand Prix kun 
skal gjelde singel.  
Djerv som arrangerer U13 og U19X tar gjerne på seg ansvaret for å være førstemann ut 
med dette.  
 

Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret støtter intensjonen i forslaget med 
turneringsformat med X-klasse i double, men ordlyd vil måtte utarbeides av styret 
v/Konkurransekomiteen. 
 
Til saken hadde følgende ordet: Ferenc Macsali, Badmintonkretsen Vest, Ottar Stenrud, 
forbundsstyret 
 

Vedtak: Forslaget ikke vedtatt. 30 stemte mot og 27 for. 
 
 
18. SOTRA BC  
Bestemmelser om klassifisering, ranking og rankingturneringer, nytt punkt K, buk av lokale 
oppmenn 
 

Forslag: 
Ved ranking turneringer skal det benyttes lokale oppmenn dersom de er tilgjengelige. 
 

 

 

Begrunnelse:  
Dette sparer arrangørklubb for hotell og reiseutgifter. Det reduserer samtidig belastningen 
på en hardt arbeidende oppmannsstand. Pengene som vanligvis ville vært brukt på hotell og 
reiseutgifter kan heller brukes på utvikling i klubben. 
 
Sted for sak: Vurderte først under punkt G på side 63, men der er overskriften Anbefalinger. 
Foreslår derfor å lage et nytt punkt K og legge den under det. Evt NBF finner et passende 
sted for forslaget. Forslaget kan også omformuleres, så lenge intensjonen bak det ikke 
endres. 
 

Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget, men er enig i 
intensjonene. 
 
Til saken hadde følgende ordet: Øystein Telle, Sotra BC, Nils Petter Johansen, Nøtterøy BK, 
Jarle Krokeide, Slagen BK, Ferenc Macsali, Badmintonkretsen Vest 
 

Vedtak: Forslaget ikke vedtatt. 14 stemte for. 

 
 
19. SOTRA BC  
Bestemmelser om klassifisering, ranking og rankingturneringer, nytt punkt K, start- og 
sluttider for spilledagene under rankingturneringer. 
 

Forslag: 
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Ranking turneringer skal ikke starte tidligere enn 16:00 fredag og siste kamp skal være 
oppsatt senest 21:30. Lørdag startes tidligst 08:00 og siste kamp kan være oppsatt 20:30. 
U13 spillere bør avslutte 20:00 senest fredag og lørdag. Turneringsleder bestemmer 
turneringsform (pulje-cup og eventuelt B sluttspill) 
 

Begrunnelse: 

Det trengs en avklaring rundt ranking turneringer slik at det ikke blir disputt turneringsleder 
og oppmenn imellom om turneringsform og starttidspunkter. 

Sted for sak: Vurderte først under punkt G på side 63, men der er overskriften Anbefalinger. 
Foreslår derfor å lage et nytt punkt K og legge den under det. Evt NBF finner et passende 
sted for forslaget. Forslaget kan også omformuleres, så lenge intensjonen bak det ikke 
endres. 
 

Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget. Men viser til 
anbefalinger fra Konkurransekomiteen (KK). 
 

Sotra BC trakk forslaget. 
 
 
 

C. Styret/administrasjon 
 
INTERIM KRETSLEDERUTVALG 
Allokering av formelle sentrale kretsressurser, hele kretsstillinger lokalt, og 
kretsstillingsbrøker lokalt dedikert til kretsarbeide som en mulighet i diskusjonen og arbeidet 
med OFBK Sak 02-2016 Utvikling av organisasjonsplan og aktivitetsplan for verdikjeden 
forbund-idrettskrets-krets-klubb (vedlagt). 
 
 
 

Forbundsstyrets innstilling: 
Forbundsstyret ser positivt på innspillet fra interim kretslederutvalget, men ser også at saken 
er svært omfattende, og griper inn i flere av de øvrige forslagene fra Oslofjorden 
Badmintonkrets. Forslaget vil kunne føre til vesentlige økonomiske omdisponeringer. 
Forbundsstyret ber derfor tinget om fullmakt til å ta med innspillene fra interim 
kretslederutvalget i arbeidet i den neste 2-års perioden. 
  

Forslag til vedtak: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.   
 
Til saken hadde følgende ordet: Trond Wåland, forbundsstyret, Kjetill Gunnarson, 
Oslofjorden Badmintonkrets, Espen Larsen, generalsekretær. 
 

Vedtak: Saken ble sett og behandlet i sammenheng med alle sakene fra Oslofjorden 

Badmintonkrets, og vedtaket ble likt som vedtaket i sak OFBK Sak 02-2016, dvs. et 
oversendelsesforslag til styret. 
 
 

D. Økonomi 

 
SOTRA BC 
Tinget gir Styret i Norges Badminton Forbund fullmakt til å se på muligheten for å etablere 
en deltidsstilling (30-50%) på Vestlandet – fortrinnsvis lokalisert i Bergensområdet. Stillingen 
kan gjerne kombineres med en klubb- eller kretsstilling. 
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Begrunnelse:  
For å styrke arbeidet med utbredelse, samt støtte opp om krets- og klubbarbeid på 
Vestlandet, bør det opprettes en deltidsstilling i regi av Norges Badminton Forbund. 
Stillingen kan gjerne kombineres med en klubb- eller kretsstilling, eksempelvis som trener 
for en eller flere av klubbene i Bergensområdet. På sikt kan dette bli en 100% stilling, som 
igjen vil styrke badminton sin posisjon i vest. Målet med en slik stilling er først og fremst for å 
styrke rekruttering, klubbutvikling, trener og lederutvikling. I tillegg bør etablering av nye 
klubber på Vestlandet være en viktig oppgave for denne stillingen. 
 

Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget. 
 

Vedtak: Sotra BC trakk forslaget og ba om at det ble sett på, og behandlet, som et 

oversendelsesforslag til det nye styret, og behandlet i sammenheng med sakene OFBK Sak 

02-2016 til og med OFBK Sak 09-2016. 
 
 

 
E. Oslofjorden Badmintonkrets 

 
Sammendrag Oslofjorden Badmintonkrets (OFBK) saker til forbundstinget 2016 v02 

 Styret/administrasjon 

 
 

Saksområde tinget: Utviklingskomiteen (UK) – (Minoritetsutvalget) 
 

 OFBK Sak 01-2016: Kortsiktig prosjektsatsing til neste forbundsting med nytt UK-
utvalg (arbeidsnavn minoritetsutvalget) og dedikerte forbundsressurser på minoritets- 
og integreringsutvikling av badmintonsporten hos personer med innvandrerbakgrunn 

 

Saksområde tinget: Styret/administrasjon/(organisasjonsplan/aktivitetsplan) 
 

 OFBK Sak 02-2016: Utvikling av organisasjonsplan og aktivitetsplan for NBF 
forbundskontoret, som starter med kartlegging av dagens og fremtidens 
aktivitetsområder, kompetansebehov og rollebeskrivelser i NBF, idrettskretsene, 
badmintonkretsene (og badmintonklubbene) samt  medfølgende kartlegging av 
dagens og fremtidens IKT-plattformstandarder, databaseansvar og websideansvar 
på databasenivå 
 

 OFBK Sak 03-2016: Umiddelbar kvalitetssikring klubbdatabaser innen NBF, 
badminton.no, NIF sportsadmin, badmintonportalen og samordnet rapportering og 
utviking av regelmessige kvalitetssikringsrutiner og dokumentasjon. Ideellt kobles 
dette kvalitetssikringsprosjektet til utvikling av krets- og klubbmailadresser under 
badminton.no 

 

Saksområde tinget: Økonomi- og økonomistyring 

 

 OFBK Sak 04-2016: Sentralisert mulighet for sentrale lønnskjøringer via NBF for 
badmintonkretsene (og badmintonklubbene) 
 

 OFBK Sak 05-2016: Publisering av benyttede og planlagte økonomisystem 
kontonummer, prosjektnummer og avdelingsnummer til både budsjett og resultat til 
relevante forbundsting-og andre økonomistyringsdokumenter 
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Saksområde tinget: Utviklingskomiteen (UK) – (Krets(leder)utvalg) 

 

 OFBK Sak 06-2016: Revurdering av kretsstørrelse, kretsantall, og endret 
ansvarsdeling lagseriedrift mellom kretser og forbund samt reaktivering av 
regelmessige kretsledermøter 

 

Saksområde tinget: IKT, strategi og samordningsutvalget 
 

 OFBK Sak 07-2016: Formalisering av IKT, strategi og samordningsutvalget som 
eget fast utvalg, rollefordelinger mellom utvalgsdeltakere og forbundsansatte i 
utvalget, sentralisering vedlikehold IKT endringsønsker og feilretting til fast 
forbundsansatt, og sentralisering prosjektledelse implementering nye NIF-pålagte 
applikasjoner og applikasjonsplattformer til fast forbundsansatt. 

 

Saksområde tinget: Konkurransekomiteen (KK) 

 

 OFBK Sak 08-2016: Topp endringsønske og prioritering i badmintonportalen for 
graderte rankingpoeng i fleksible miniturneringer 

 

Saksområde tinget: Utviklingskomiteen (UK) – Anleggsutvalget 
 

 OFBK Sak 09-2016: Formalisering anleggsgruppen som egen fast ny komite eller 

som utvalg under UK eller annen eksisterende komite, rollefordelinger mellom 

utvalgsdeltakere og forbundsansatte i utvalget, dokumentasjon av ny idrettshall 

standarder for badmintonsporten for overleverering til byggherrer/arkitektkontorer 
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Sakssammendrag Sak 01-2016 – 09-2016 

 

OFBK Sak 01-2016: Saksområde UK: Forslag vedtak forbundstinget - Kortsiktig 

prosjektsatsing til neste forbundsting med nytt UK-utvalg (arbeidsnavn minoritetsutvalget) og 

dedikerte forbundsressurser på minoritets- og integreringsutvikling av badmintonsporten hos 

personer med innvandrerbakgrunn 

Saksområde tinget: Utviklingskomiteen (UK) – (Minoritetsutvalg) 
 

Sakssammendrag: 
OFBK tror at det største kortsiktige medlemsvekstpotensialet for badminton i Norge er våre 
asiatiske innvandrere med badmintonhjerte. 
 

OFBK ber om vedtak at NBFs forbundsting nedsetter en hurtigarbeidende 
prosjektgruppe/UK-minoritetsutvalg inkludert minst en representant fra styret og alle NBFs 
utviklingskonsulenter som lager en konkret utviklingsstrategi/handlingsplan for minoritets- og 
integreringsutvikling, særlig i byområder hvor det er størst tetthet av asiatiske innvandrere. 
Prosjektkomiteens/utvalgets arbeide bør også munne ut i aktivitetstiltak per 
minoritetskategori som inkluderer markedsføring mot minoritetsforeninger (feks tamilsk-

norsk forening) og en liste av mulige støttetiltak til minoritetsidrettsklubber i en prioritert 

rekkefølge av by- og distriktsområder. 
 

OFBK ber om vedtak at Minoritets- og integreringsutviklingsprosjektet munner ut i en serie 
mål og rollebeskrivelsessetninger samt prosessdokumenter og støttedokumentasjon for 
NBFs utviklingskonsulenter og organisasjonskonsulenter/ledere, samt at NBFs 
utviklingskonsulenter og organisasjonskonsulenter/ledere i en pilotperiode frem til neste 
forbundsting gir ekstra oppmerksomhet til nystartede minoritetsbadmintonklubber, og 
benytter anledningen til å dokumentere lærdommen og prosessene fra pilotarbeidet. Det 
betyr spesielt at koordinasjonen mellom NBFs klubbutviklingstiltak og samarbeide med 
idrettskretsenes klubbutviklingstiltak, feks Brønnøysund/Sportadmin arbeide og 
økonomisystemer, bør dokumenteres. Hvis andre badmintonkretser har nystartede 
innvandrer-inspirerte badmintonklubber bør tinget også oppmuntre NBFs 
utviklingskonsulenter til å prioritere også disse klubbene som en pilotaktivitet frem til neste 
forbundsting. 
 
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret ser positivt på forslaget fra Oslofjorden Badmintonkrets,  
men støtter ikke forslaget slik det er formulert.   
 

Forbudsstyret foreslår følgende nye ordlyd:  
Det skal opprettes en prosjektgruppe som skal ha som hovedoppgave å arbeid med å integrere 
innvandrere i eksisterende klubber/idrettslag.  Gruppa bør bestå av: leder UK/nestleder UK, en ansatt, 
en fra OSBK og to med interesse/kompetanse innen satsingsområdet. 
 
Til saken hadde følgende ordet: Trond Wåland, forbundsstyret 
Forbundssstyret foreslo følgende nye ordlyd: Det skal opprettes en prosjektgruppe som skal ha som 
hovedoppgave å arbeide med å integrere innvandrere i klubboppstarter og eksisterende 
klubber/idrettslag.  
Gruppa bør bestå av:  Leder Utviklingskomiteen/nestleder Utviklingskomiteen 
   Alle Utviklingskonsulenter i NBF 
   1 representant fra Oslofjorden Badmintonkrets 
   1-2 personer med interesse/kompetanse innen satsingsområdet 
 

Vedtak: Forbundsstyrets siste forslag enstemmig vedtatt. 
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OFBK Sak 02-2016: Saksområde Styret/administrasjon: Forslag vedtak forbundstinget – 
Utvikling av organisasjonsplan og aktivitetsplan for NBF forbundskontoret, som starter med 
kartlegging av dagens og fremtidens aktivitetsområder, kompetansebehov og 
rollebeskrivelser i NBF, idrettskretsene, badmintonkretsene (og badmintonklubbene) samt  
medfølgende kartlegging av dagens og fremtidens IKT-plattformstandarder, databaseansvar 
og websideansvar på databasenivå. 
 

Saksområde tinget: Styret/administrasjon/(organisasjonsplan/aktivitetsplan) 
 

Sakssammendrag: 
OFBK opplever at dagens kompetanseprofil innen NBF forbundskontoret er sterkt 
varierende innen prosjektstyring, IKT-applikasjoner, systemintegrering, endringsprosser og 
økonomistyring. Resultatet er at mange IKT-, prosessdokumentasjons- og 
systemendringsønsker som har blitt tatt opp de siste 3 årene ikke har blitt gjennomført, og 
ofte heller ikke forstått på konseptnivå. Kort sagt er det ingen med tilstrekkelig 
kravstillerkompetanse (eller tid/energi) som kan/vil/bør gjøre denne jobben på forbundsnivå. 
 

NB NB NB Dette er naturlig ut fra den kompetanseprofil NBF har satset på og dagens 
ansatte. Dette er ikke en kritikk av de valg NBF har tatt så langt, eller av dagens ansatte, 
men dagens og morgendagens automatiserte og samordnede prosesser forutsetter en 
annen NBF-kompetanseprofil enn dagens. Denne nye kompetansen bør opparbeides ved en 
kombinasjon av nyansettelser, ansettelser ved naturlig avgang, skolegang og intern 
opplæring. 
 
Hastverket kommer fra at dagens (organisasjons)konsulent Jørn Hafsten gradvis vil bli 
erstattet og det er kritisk å dokumentere og ta vare på den unike kompetansen han har. Det 
er alt for lett å utsette slike kompetanseoverføringsoppgaver til det plutselig er for sent. Han 
har gjort et stort arbeide over mange år som bør dokumenteres og verdsettes offentlig i hele 
badminton-Norge. 
 
Videre finnes det ikke tilstrekkelig detaljert dokumentasjon av dagens aktivitetsområder, 
kompetansebehov, ansvarsfordelinger og rollebeskrivelser i firkanten NBF, idrettskretsene, 
badmintonkretsene og badmintonklubbene. Samtidig er dagens vedlikeholdsnivå og 
prosessdokumentasjonsnivå hos NBF sterkt varierende innen IKT-standarder, 
databaseansvar og websideansvar på databasenivå. Dette skaper unødvendig usikkerhet og 
mangedobbelt ekstraabeide, og gjør det vanskeligere å rekruttere frivillige ressurser til 
styreverv over klubbnivå, og kanskje også på klubbnivå. 
 

OFBK ber om tingvedtak at langtidsplanen snarest mulig utvides med egne seksjoner for 
organisasjonsplan, rollebeskrivelser, aktivitetsplan, IKT-plattformer, databaser, og 
webdatabaser. Dette vil gradvis medføre rapporteringsplikt til forbundsting/årbok. 
 

OFBK ber om at det vedtas at NBFs styre innen utgangen av 2016 skal ha kartlagt 
fremtidens utvidede kompetansebehov og rollebeskrivelser hos forbundsadministrasjonen i 
NBF, helst også koblet til de funksjoner og roller som ønskes fordelt til og driftet på krets- og 
klubbnivå. 
 

OFBK ber derfor om at det vedtas at NBFs styre innen utgangen av 2016 (eller kanskje 
litt senere) skal ha kartlagt fremtidens utvidede aktivitetsområder, kompetansebehov, 
ansvarsfordelinger og rollebeskrivelser hos badmintonkretsene og badmintonklubbene i 
firkanten NBF, idrettskretsene, badmintonkretsene og badmintonklubbene 
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OFBK ber videre om et tingvedtak om at nye faste ansettelser innen 
kompetanseområdene organisasjonskonsulent/ økonomi- og administrasjonleder ikke tas 
innen et slikt kompetansekartleggingsprosjekt er fullført. 
 

OFBK ber også om et vedtak at NBFs administrasjon innen sommeren 2017 har kartlagt 
fremtidens utvidede IKT-standarder, databaseansvar og websideansvar på databasenivå 
hos forbundsadministrasjonen i NBF, helst også koblet til de funksjoner og roller som 
ønskes fordelt til og driftet på krets- og klubbnivå, og i samsvar med 
kartleggingsprosjektetne av fremtidens aktiviteter, kompetanser og rollebeskrivelser. Denne 
kartleggingen koblet til en årshjul-logikk og et årshjul med RACI-lignende rolleansvar bør så 
presenteres til neste års ledermøte (eller påfølgende tingmøte). RACI står for Responsible-
Accountable-Consulted-Informed. 
 
OFBK savner spesielt en forbundsrolle som økonomi- og administrasjonleder med et særlig 
fokus på prosjektstyring, prosessdokumentasjon, endringsprosesser, systemintegrering og 
databaseledelse, med andre ord en systemtenker og systemintegrator som jobber i tandem 
med generalsekretæren som har et mer badmintonfaglig ansvar, alle networking aktiviteter, 
markedsføring, klubbutvikling, turneringsansvar med mere. Hvilke løsninger som spesifikt 
velges vil være en konsekvens av styrets kompetansekartleggings- og 
rollebeskrivelsesprosjekt på forbund-idrettskrets-krets-klubb-nivå. 
 

*** 

Denne saken er en oppfølgning av at OFBK på ledermøtet i fjor hadde et bekymringsmøte 
med president Trond Waaler og viste at NBF ikke var kommet tilstrekkelig langt i 
organisasjonsutvikling/ modenhet/ kompetanseoppbygging. 
 

 
 
 
Prosjektet vil også minske dobbeltarbeidet og dobbeltkostnadene som skjer i firkanten 
forbund-idrettskrets-krets-klubb, og være en del av fremtidens systemintegrasjonsprosjekter.  
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Målet er at arbeidsoppgaver gjøres mest mulig EN gang felles av firkanten forbund-
idrettskrets-krets-klubb, i steden for at mange gjør hver sin del/variant av oppgaven.  
 
Forbundsstyrets innstilling: 
Forbundsstyret ser positivt på innspillene fra Oslofjorden Badmintonkrets, men ser også at saken er 
svært omfattende, og griper inn i flere av de øvrige forslagene fra OFBK. Forslaget vil kunne føre til 
vesentlige økonomiske omdisponeringer. Forbundsstyret ber derfor tinget om fullmakt til å ta med 
innspillene fra Oslofjorden Badmintonkrets i arbeidet i den neste 2-års perioden. 
 
Forbundsstyret støtter ikke forslaget.   
 
Til saken hadde følgende ordet: Trond Wåland, forbundsstyret, Kåre G. Sørensen, æresmedlem, Kjetill 
Gunnarson, Oslofjorden Badmintonkrets 
 

Vedtak: Oslofjorden Badmintonkrets var fornøyd med forbundsstyrets innstilling og trakk forslagene 
(OFBK Sak 02-2016 til og med OFBK Sak 09-2016), mot at de behandles som oversendelsesforslag til 
styret for kommende tingperiode. 

 

 

OFBK Sak 03-2016: Saksområde Styret/administrasjon: Forslag vedtak forbundstinget – 
Umiddelbar kvalitetssikring klubbdatabaser innen NBF, badminton.no, NIF sportsadmin, 
badmintonportalen og samordnet rapportering og utviking av regelmessige 
kvalitetssikringsrutiner og dokumentasjon. Ideellt kobles dette kvalitetssikringsprosjektet til 
utvikling av krets- og klubbmailadresser under badminton.no 
 

Saksområde tinget: Styret/administrasjon 
 

Sakssammendrag: 
OFBK opplever at dagens kvalitet på klubbinformasjon i klubbdatabasene innen NBF, 
(badminton.no), NIF sportsadmin, badmintonportalen og samordnet rapportering (tidligere 
idrettsregistreringen) er uakseptabel, 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 vedtak at NBFs adminstrasjon sentralt tar på seg dette 
kvalitetssikringsansvaret med umiddelbart start mandagen etter forbundstinget 2016, samt 
at kvalitetssikringsprosessen utvikles basert på innspill fra Oslofjorden badmintonkrets. Siste 
versjon av innspillet vil oversendes NBF rett før start av forbundstinget. OFK vil stille 
prosessutviklingsprosesser til rådighet for NBFs administrasjon dersom ønskelig i løpet av 
sommermånedene. 
 

OFBK ber videre om tingvedtak at dersom noen melder fra til NBF-kontakten om 
manglende klubbinformasjon, manglende oppdateringer eller manglende kvalitetssikring bør 
NBF-kontakten sikre at oppdateringen skjer, enten NBF-kontakten selv velger å benytte sin 
overstyringsrett i systemene eller kommuniserer med den enkelte klubb. NBF-kontakten må 
under ingen omstendigheter sende arbeidet tilbake til krets, enkeltklubb eller enkeltspiller. 
 
OFBK hadde for noen år siden kontakt med NIFs IT-avdeling (Kjetil Bakke), og ble tilbudt at 
Badminton Norge kunne være piloter for en løsning som muligens kunne rulles ut i hele 
idrettsNorge. Kjernebehovet var at Oslofjorden badmintonkrets ønsket en serie 
emailadresser under badminton.no for kretsene og rollene i kretsene; i formen 
krets.oslofjorden@badminton.no og krets.vbt@badminton.no og 
leder.krets.oslofjorden@badminton.no   
 Flere av våre klubber skulle gjerne også ha en serie emailadresser under badminton.no for 
klubbene og rollene i kretsene; 

mailto:krets.oslofjorden@badminton.no
mailto:krets.vbt@badminton.no
mailto:leder.krets.oslofjorden@badminton.no
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Feks leder.haugerud@badminton.no og kasserer.haugerud@badminton.no  
 
Dette vil forenkle overgangsarbeidet mellom roterende frivillige i forbundskomite, kretsstyrer, 
og klubbstyrer da man ikke trenger å oppdatere emailene i utallige kundedatabaser, 
deriblant våre egne databaser i badmintonportalen, Sportsadmin, Samordnet rapportering 
(tidligere idrettsregistreringen) og Brønnøysund. 
 

OFBK ber om at det vedtas at NBFs administrasjon gir status fremdrift på dette NIF IT 
prosjektet til hvert styremøte intill behovet er løst. 
 
Til slutt ber OFBK om bekreftelse fra NBF at det utforskes muligheter for mailutsendelse og 
mailinglisteproduksjon i applikasjonen badmintonportalen, klubbadmin, sportsadmin eller 
andre potensielle databaser . Her er det et potensiale for mailinglister til alle spillere over 33 
år, alle jenter som har spilt turnering i 2015 osv. Dette vil ta tid å spesifisere og utvikle, men 
bør legges inn i endringsønskelisten for applikasjonen badmintonportalen og andre IKT-
plattformer, og følges opp av neste forbundsting. 
 
Forbundsstyrets innstilling: 
Forbundsstyret ser positivt på innspillene fra Oslofjorden Badmintonkrets, men ser også at saken er 
svært omfattende, og griper inn i flere av de øvrige forslagene fra OFBK. Forslaget vil kunne føre til 
vesentlige økonomiske omdisponeringer. Forbundsstyret ber derfor tinget om fullmakt til å ta med 
innspillene fra Oslofjorden Badmintonkrets i arbeidet i den neste 2-års perioden. 
 
Forbundsstyret støtter ikke forslaget.   

 
 

OFBK Sak 04-2016: Saksområde Økonomi: Forslag vedtak forbundstinget – Sentralisert 
mulighet for sentrale lønnskjøringer via NBF for badmintonkretsene (og badmintonklubbene) 
 

Saksområde tinget: Økonomi- og økonomistyring 
 

Sakssammendrag: 
OFBK har år for år øket kretsaktiviteter som medfører utbetaling av trenerlønninger, 
aktiviteter som kretstrening, kretsleir, trenerkurs, dommerkurs, jentesamlinger, 
rekrutteringstiltak m.m., og ønsker at denne veksten skal fortsette i lang tid fremover, 
forhåpentligvis som i resten av badminton-Norge. 
 
Til vår forbauselse har OFBK opplevd at lønnsadministrasjonskostnadene har økt mye 
sterkere en lønnskostnadene, nesten eksponensielt. 
Dette skyldes mest nye, tidsfrist-strammere og mer arbeidskrevende lønnsregler (A-
ordningen), men også at beløpene går over frigrensene. 
 
OFBKs regnskapskontor NIF IRK (Idrettens regnskapskontor) anbefaler at forbundene skal 
tilby mulighet til og administrere sentrale lønnskjøringer, og har flere eksempler på forbund i 
samme bygning som NBF som tilbyr slike sentrale månedlige lønnskjøringer koordinert med 
sine kretser. 
 

OFBK ber om vedtak at NBFs administrasjon innen starten på regnskapsåret 2017 
utvikler mulighet for sentrale lønnskjøringer for badmintonkretsene (og badmintonklubbene), 
samt gjerne at NBF benytter modellene til NIF IRK og andre NIF forbund til å utvikle denne 
lønnskjøringsfunksjonaliteten. 
 

Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret støtter ikke forslaget.  
 

mailto:leder.haugerud@badminton.no
mailto:kasserer.haugerud@badminton.no
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Subject: OFBK Sak 05-2016: Saksområde Økonomi: Forslag vedtak forbundstinget – 
Publisering av benyttede og planlagte økonomisystem kontonummer, prosjektnummer og 
avdelingsnummer til både budsjett og resultat til relevante forbundsting-og andre 
økonomistyringsdokumenter 
 

Saksområde tinget: Økonomi- og økonomistyring 
 

Sakssammendrag: 
OFBK merket seg på forbundstinget 2014 at NBF planla å utvide økonomistyringssystemene 
med prosjektnummer og avdelingsnummer, dette i tillegg til kontonummer.  
 

OFBK ber derfor om vedtak at NBFs administrasjon til hvert forbundsting publiserer 
benyttede og planlagte økonomisystem-prosjektnummer og avdelingsnummer til relevante 
forbundsting-dokumenter. Videre bør man oppgi starttidspunkt for de enkelte 
prosjektnummer og kvaliteten/muligheten for rapportuttak for prosjektnummerlisten og 
avdelingsnummerlisten. Både budsjett- og resultattall bør oppgis i årsbøker ikke bare 
budsjetter som i 2014. Videre bør kontonummer oppgis i alle relevante dokumenter så det 
blir lettere å sammenligne år for år. 
 
Dette arbeidet vil være en viktig del av NBFs forbedringsarbeide innen prosjektstyring, 
prosessdokumentasjon, endringsprosesser, systemintegrering, og databaseledelse, samt 
utviklingen mot en prosjektkultur innen hele badminton-Norge. 
 
Forbundsstyrets innstilling: 
Forbundsstyret ser positivt på innspillene fra Oslofjorden Badmintonkrets, men ser også at saken er 
svært omfattende, og griper inn i flere av de øvrige forslagene fra OFBK. Forslaget vil kunne føre til 
vesentlige økonomiske omdisponeringer. Forbundsstyret ber derfor tinget om fullmakt til å ta med 
innspillene fra Oslofjorden Badmintonkrets i arbeidet i den neste 2-års perioden. 
 
Forbundsstyret støtter ikke forslaget.   

 
 

OFBK Sak 06-2016: Saksområde UK Krets(leder)utvalg: Forslag vedtak forbundstinget – 
Revurdering av kretsstørrelse, kretsantall, og endret ansvarsdeling lagseriedrift mellom 
kretser og forbund samt reaktivering av regelmessige kretsledermøter 
 

Saksområde tinget: Utviklingskomiteen (UK) – (Krets(leder)utvalg) 
 

Sakssammendrag: 
OFBK har gjort en første grov analyse av de ideelle rollene og aktivitetsnivåene i 
badmintonkretsene ut fra dagens ansvarsområder. 

LD Leder NL Nestleder 

ØA Økonomiansv. KA Kurs/samlingsansv. 

SA Serieansvarlig LA Leiransvarlig 

DA Datoterminansv RA Rekrutt.ansv 

TA Treningsansv. IA IKT ansvarlig 

HA Hallfordel.ansv WA Web/medieansv 

AA Anleggsansv. KS Kretssekretær 

MA Minoritetsansvarlig NA Nyhetsansvarlig 

Vår grove analyse er at de fleste kretsaktivitetene er omtrent like store om kretsene er en 
god del større eller mye mindre. 
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Det eneste unntaket som øker vesentlig med kretsens størrelse er lagserieansvaret, ref. 
forslag under om at forbundet bør ta over landsansvaret. Økende avstand for felles 
treningskvelder løses med flere klynger av kretstreninger og TA-ansvarlige. Økende 
størrelse av utviklingsområde løses med flere MA-/RA-ansvarlige som spesialiserer seg på 
utviklings- og rekrutteringstjenester. 
 
Resten av rollene har nesten samme arbeidsvolum uansett størrelse på kretsen, og viser 
seg ofte å bli ignorert i mindre kretser. 
 

OFBK ber derfor om et tingvedtak om at NBFs kretser fra sesongen 2017-18 eller så 

tidlig som mulig går ned fra 9 til ca 5 kretser, samt et vedtak om at NBF 

administrasjonsressurser/ansatte blir integrert som faste og utøvende medlemmer fordelt 
på alle kretsstyrene fra 2017-18. Dette vil også frigjøre totalsum-ressurser i badminton-
Norge. Detaljer på fordeling og roller per krets/forbund er vist i detaljdelen av denne saken. 
 
Et første innspill på de nye 5 kretsene kan være Øst-Norge, Sør-Norge, Vest-Norge, Midt -
Norge, og Nord-Norge 
 
OFBK opplever at det er blitt stadig vanskeligere å skaffe frivillige kretsressurser til å utvikle, 
planlegge og drifte lagseriearbeidet på kretsnivå. Videre har kompleksiteten og det sentrale 
arbeidsvolumet stadig øket etter hvert som antall deltakende klubber øker og prosessene 
automatiseres. Nå må alt gjøres riktig første gangen og i all rapportering. Manuelle systemer 
var mer tilgivende fra dette perspektivet. Den store tidsbesparelsen med badmintonportalen 
er nok mer på klubbnivå og dagsorganisasjonsansvarlig og ikke på kretsnivå. 
 

OFBK ber derfor om et vedtak om at NBFs administrasjon fra sesongen 2017-18 tar 
over oppsetts- og driftsansvaret for alle lagserier i badminton Norge. Kretsene har nok 
ansvarsområder igjen selv om de gir fra seg ansvaret for lagserien. Vi ser også at 
lagseriearbeidet er blitt så tyngende at mange kretser ikke har lagserie.  
 
OFBK ber også om at de årlige kretsledermøtene som beskrevet i årsboken 2014 s103 
reaktiveres kanskje primært som en del av årlige ledermøter. 
 
Forbundsstyrets innstilling: 
Forbundsstyret ser positivt på innspillene fra Oslofjorden Badmintonkrets. Forbundsstyret ber tinget om 
fullmakt til å ta med innspillene fra Oslofjorden Badmintonkrets i arbeidet i den neste 2-års perioden. 
 
Forbundsstyret støtter ikke forslaget.   

 
 

OFBK Sak 07-2016: Saksområde IKT, strategi og samordningsutvalget: Forslag vedtak 
forbundstinget – Formalisering av IKT, strategi og samordningsutvalget som eget fast utvalg, 
rollefordelinger mellom utvalgsdeltakere og forbundsansatte i utvalget, sentralisering 
vedlikehold IKT endringsønsker og feilretting til fast forbundsansatt, og sentralisering 
prosjektledelse implementering nye NIF-pålagte applikasjoner og applikasjonsplattformer til 
fast forbundsansatt. 
 

Saksområde tinget: IKT, strategi og samordningsutvalget 
 

Sakssammendrag: 
I årsting 2014 medførte sak D – «Utvidelse av forbundets web-, sosiale medie og 
kollaborasjonsløsninger til utvalgte felles forbund-krets-klubb løsninger» at det ble etablert et 
IKT, strategi og samordningsutvalg. Utvalget har hatt uregelmessige møter, har gjort en 
sterk kartleggingsjobb av eksisterende web- og sosiale medieløsninger, har fungert som et 
av flere prioriteringsplattformer for badmintonportalen, og har gjort et imponerende arbeide 
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på PR og kommunikasjonssiden ved hjelp av et økende antall sosiale medier. Utvalget er 
likevel fortsatt i en etableringsfase. 
 

OFBK ber om tingvedtak at IKT, strategi og samordningsutvalget formaliseres som eget 
utvalg i badminton-Norge med regelmessige møter og rapporteringsplikt til 

forbundsting/årbok samt egen seksjon i langtidsplan. Når NBFs administrasjon ansetter sin 
nye organisasjonskonsulent/økonomi- og administrasjonsleder, så bør en del av 
rollebeskrivelsen til denne rollen være å lede og drifte IKT, strategi og samordningsutvalget. 
 
OFBK har merket seg at det er frivillige enkeltpersoner eller ingen som systematisk samler 
inn og vedlikeholder status på NBFs change requests og problem tracking lists for 
badmintonportalen, badminton.no og andre hovedapplikasjoner. Denne situasjonen henger 
tett sammen med at det ikke er noen med tilstrekkelig kravstillerkompetanse (eller tid/energi) 
som kan/vil/bør gjøre denne jobben på fast ansatt nivå på forbundet. 
 

OFBK ber derfor om vedtak at når NBFs administrasjon ansetter sin nye 
organisasjonskonsulent/økonomi- og administrasjonsleder, så bør en del av 
rollebeskrivelsen til denne rollen være å koordinere og prioritere status IKT endringsønsker 
og feilretting (change requests og problem tracking lists).  
Dette arbeidet bør være en del av rapporteringen til forbundsting/årbok. Orienteringen bør 
særlig dekke hvilke  budsjetter og ressurser og tidsfrister NBF vil allokere til periodens 
prioriterte problem- og changetracking prosjekter. 

 
OFBK har merket seg at det er en rivende utvikling på NIF-pålagte applikasjoner og 
applikasjonsplattformer som ser ut til å aksellerere. 
Feks er det i år en overgang fra idrettsregistreringen til samordnet rapportering, og det 
godkjennes alternativer til klubbadmin. 
 

OFBK ber derfor om vedtak at når NBFs administrasjon ansetter sin nye 
organisasjonskonsulent/økonomi- og administrasjonsleder, så blir en del av rollebeskrivelsen 
til denne rollen å prosjektlede implementering nye NIF-pålagte applikasjoner og 
applikasjonsplattformer hos forbund-krets-klubb. 
Dette arbeidet bør være en del av rapporteringen til forbundsting/årbok. Orienteringen bør 
særlig dekke hvilke  budsjetter og ressurser og tidsfrister NBF vil allokere til periodens 
prioriterte problem- og changetracking prosjekter. 
 
Prosjektet vil også minske dobbeltarbeidet og dobbeltkostnadene som skjer i firkanten 
forbund-idrettskrets-krets-klubb, og være en del av fremtidens systemintegrasjonsprosjekter. 
Målet er at arbeidsoppgaver gjøres mest mulig EN gang felles av firkanten forbund-
idrettskrets-krets-klubb, i steden for at mange gjør hver sin del/variant av oppgaven.  
 
Forbundsstyrets innstilling: 
Forbundsstyret ser positivt på innspillene fra Oslofjorden Badmintonkrets, men ser også at saken er 
svært omfattende, og griper inn i flere av de øvrige forslagene fra OFBK. Forslaget vil kunne føre til 
vesentlige økonomiske omdisponeringer. Forbundsstyret ber derfor tinget om fullmakt til å ta med 
innspillene fra Oslofjorden Badmintonkrets i arbeidet i den neste 2-års perioden. 
 
Forbundsstyret støtter ikke forslaget.   

 

 

OFBK Sak 08-2016: Saksområde KK: Forslag vedtak forbundstinget - Topp endringsønske 
og prioritering i badmintonportalen for graderte rankingpoeng i fleksible miniturneringer 
 

Saksområde tinget: Konkurransekomiteen (KK) 
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Sakssammendrag: 
OFBK tror at trenden med dokumentasjon av lagserie og turneringsaktivitet kontra 
dokumentasjon av spillere i ulike aldersgrupper som grunnlag for halltid vil bre seg først til 
alle byer i Norge og etterhvert til større distrikter. Dermed vil det vokse frem et større og 
større behov for registrering av fleksible miniturneringer i badmintonportalen. 
 

OFBK ber derfor om vedtak at NBFs administrasjon umiddelbart fra dagen etter 
forbundstinget prioriterer på topp eller nær toppen en change request i badmintonportalen 
om graderte rankingpoengsystemer. Det bør være mulig å legge inn så små rankingpoeng 
(feks 1 poeng eller 0,00001 poeng) slik at ulike typer miniturneringer kan registreres i 
badmintonportalen uten at det vesentlig påvirker rankingtallet og rankingposisjonen. 
Miniturneringer bør også kunne holdes på ukedager og ikke kun på helgedager. Andre 
tekniske løsninger kan selvsagt foreslås. 
 
OFBK vil stille ressurser for å være pilot til å registrere miniturneringer. Kretsen tror 
dessverre at dersom vi ikke finner en løsning her,så vil kretsens klubber som trener i 
kommunale haller gradvis bli presset ut av lagidretter som har en større prosentandel 
ungdomsspillere. 
OFBK trenger egentlig å finne løsninger her fra tidlig på høsten 2016, da nåværende 
måleperiode er januar til desember 2016. 
 

Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret støtter ikke forslaget. 
 
 

OFBK Sak 09-2016: Saksområde UK: Forslag vedtak forbundstinget - Formalisering 
anleggsgruppen som egen fast ny komite eller som utvalg under UK eller annen 
eksisterende komite, rollefordelinger mellom utvalgsdeltakere og forbundsansatte i utvalget, 
dokumentasjon av ny idrettshall standarder for badmintonsporten for overleverering til 
byggherrer/arkitektkontorer 
 

Saksområde tinget: Utviklingskomiteen (UK) – Anleggsutvalget 
 

Sakssammendrag: 
I årsbok 2014 dekker side 37 medlemmer i anleggskontakter 2014-16 og side 105-106 
anleggsutvalget i langtidsplanen. Erfaringen fra OFBK og samtaler OFBK har hatt med 
andre kretser de siste årene er likevel at det har vært meget krevende å aktivere ressurser 
og standarddokumenter fra både komiteen og hos forbundsadministrasjonen. 
 

OFBK ber om tingvedtak primært at anleggsprosjektet formaliseres som eget komite i 
badminton-Norge og sekundært som eget utvalg under UK eller annen eksisterende komite 
med regelmessige møter og rapporteringsplikt til forbundsting/årbok samt egen seksjon i 

langtidsplan. En del av NBF generalsekretærens rollebeskrivelse bør så være å lede og 
drifte anleggskomiteen/utvalget, da nye haller og klubber bør være NBFs og 
generalsekretærens kanskje viktigste oppgave de neste årene.  
 
OFBK kan stille 1-2 kandidater til komiteen/utvalget og vil spørre de andre kretslederene før 
tinget om de også har kandidater. 
 
For øyeblikket jobber OFBK med haller for nye badmintonklubber som ikke kan starte 
aktivitet fordi de ikke har halltimer ;-((. 
Muligheter kan i følge Oslo idrettskrets være Grorud idrettshall 2019?, Tokerud skolehall jan 
2018, Nordstrandhallen aug 2017, Vahls gate jan 2017, og Ny Vestli skole aug 2019. Hvis 
ønskelig kan arbeidet her benyttes som piloter for hvordan fremelske nye badmintonanlegg. 
OFBK vil da stille relevante pilotprosjekt-ressurser. 
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OFBK ber om vedtak at pilotAnleggsprosjektet munner ut i en serie mål og 
rollebeskrivelsessetninger samt prosessdokumenter og støttedokumentasjon for NBFs 
utviklingskonsulenter og ledere, samt at NBFs administrasjon i en pilotperiode frem til neste 
forbundsting gir ekstra oppmerksomhet til et utvalg nye hallanlegg, og benytter anledningen 
til å dokumentere lærdommen og prosessene fra pilotarbeidet. Hvis andre badmintonkretser 
har sterke hallkandidater bør tinget også oppmuntre til å prioritere også disse et utlvalg  som 
en pilotaktivitet frem til neste forbundsting. Et delmål må være dokumentasjon av ny 
idrettshall standarder for badmintonsporten for overleverering til byggherrer/arkitektkontorer. 
 
Anleggsgruppens arbeide bør videre være en del av rapporteringen til forbundsting/årbok. 
Orienteringen bør særlig dekke hvilke  budsjetter og ressurser og tidsfrister NBF vil allokere 
til periodens prioriterte anleggsprosjekter.  
 
Et mulig startpunkt for anleggsutvalgets arbeide kan være en kartlegging av badmintonhaller 
i Norge, kanskje basert på vedlagte røffe mal. 
 

Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret støtter forslaget.   

 
 

SAK 10:  NORGESMESTERSKAP 2017 og 2018 
   

  A: Fordeling 
   JUNIOR 2017 
   Foreslått tidspunkt 21. – 23. april. 
   Mesterskapet vil bli arrangert under Ungdomslekene på Lillehammer i 
   regi av NBF. 

 
Forbundsstyret får fullmakt til å tildele Norgesmesterskapet for junior 
for 2018. 

 
   SENIOR 2017 
   Foreslått tidspunkt 3.-5. februar. 

Forbundsstyret har mottatt søknad fra Kristiansand BK om dette 
arrangementet. 
 
Forbundsstyret får fullmakt til å tildele Norgesmesterskapet for senior 
for 2018. 
 

Vedtak: Forslagene enstemmig vedtatt. 
 

    

  B. H.M. KONGENS POKALER 

   Forbundsstyret foreslår: 
   H.M. Kongens Pokaler for 2017 og 2018 tildeles Norgesmestrene i 
             dame- og herresingle. 
 

   Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
 

SAK 11:  TILSETTE REVISOR 

   Forbundsstyret foreslår: 
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Engasjement av Revisjonsselskapet BDO Moss AS fram til 
Forbundstinget 2018. 
 

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt. 
    
 

SAK 12: FASTSETTE KONTINGENTER OG AVGIFTER 
  

  A. Avgift for bladet “Badminton” 

   Forbundsstyret foreslår: 
  Avgiften for 2016 og 2017 settes til kr. 50,- pr. medlem. Klubbene skal 

betale for halvparten av klubbens medlemmer på bakgrunn av 
klubbenes IDRETTSREGISTRERING pr. 30.04.2016 og 30.04.2017. 
Ingen klubb kan betale for et lavere antall enn dette.  

 

  B. Deltakeravgift 

   Forbundsstyret foreslår: 
   Deltakeravgiften til NBF, iflg. Lovens § 6, pkt 9, for 2016 og 2017  
   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,- 
 

C. Medlemsavgift 

 Forbundsstyret foreslår: 
 Medlemsavgiften for 2016 og 2017 pr. medlem pr. år i henhold til 

innrapporteringen til Norges Idrettsforbund pr. 30.04.2016 og pr. 
30.04.2017 settes til kr. 0,- 

 

D. Klubbavgift 

 Forbundsstyret foreslår: 
 I henhold til innrapporteringen til Norges Idrettsforbund pr. 30.04.2016 

og pr. 30.04.2017 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.-  

 

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. 30.04.2016 

og 30.04.2017. 
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 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/BadmintonPeople 

 Forbundsstyret foreslår: 
 Cup2000/BadmintonPeople innføres fra og med sesongen 2014/2015 

som elektronisk system for gjennomføring av konkurranser. Alle 
klubber 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:  
 Det har i mange år vært benyttet elektronisk system for påmelding, 

gjennomføring av turnering, rapportering av resultater, og automatisk 
klassifisering og rangering av spillere. Ved innføringen av CupAssist 
ble klubbene forespeilt et avgifsnivå tilsvarende det som nå foreslås. 
Når vi nå helt går over til å benytte det samme systemet som 
Badminton Danmark benytter (Cup2000/BadmintonPeople) vil det 
medføre økte kostnader. 

  

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.  

 

 Vedtak: Forslagene A. til og med G. enstemmig vedtatt. 
   

SAK 13:  BUDSJETT 

  A. Revidert budsjett for 2016. 
   Forbundsstyrets forslag finnes på side 85. 
 

Til saken hadde følgende ordet: Espen Larsen, generalsekretær, Nils 
Petter Johansen, Nøtterøy BK, Trond Wåland Nøtterøy BK, Jeanette 
Svendsen, Vester Aker 
 
Nils Petter Johansen, Nøtterøy BK, fremmet følgende forslag: 
Kr. 80 000.- fra totalresultatet s. 86 til en post under TIK «Ûber Cup». 
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Vedtak: Revidert budsjett for 2016, med endringsforslaget til Nøtterøy 
BK, enstemmig vedtatt. 

 

  B. Foreløpig budsjett for 2017 
   Forbundsstyrets forslag finnes på side 87. 
 

Til saken hadde følgende ordet: Nils Petter Johansen, Nøtterøy BK, Trond 
Wåland, forbundsstyret, Jeanette Svendsen, Vestre Aker, Tor-Egil Kristensen, 
forbundsstyret, Espen Larsen, generalsekretær, Kåre G. Sørensen, 
æresmedlem, Geir Storvik, Bærum BK, Aina Mogstad, Badmintonkretsen 
Vest, Kjetill Gunnarson, Oslofjorden Badmintonkrets, Anne Lisbet Flåten, 
forbundsstyret, Mirjam Hammeren, Berlevåg T&I.F., Johnny Askevig, 
sportssjef, Øystein Høksnes, Sandefjord BK, Helene Abusdal, Kristiansand 
BK, Øystein Wiborg, Haugerud I.F. 
 
Vestre Aker foreslo følgende: 
Øke inntektene i Prosjekt 98005 - Medlemslisens til kr. 650 000.- 
Øke kostnadene i Prosjekt 74010 – Utdanning dommere/oppmenn med  
kr. 50 000.- 
 

Vedtak: Forslaget flat mot 3 stemmer. 
 
Nils Petter Johansen, Nøtterøy BK, foreslo følgende: 
1. Kr. 80 000.- fra totalbudsjettet s. 90 til en post under TIK «Ûber Cup». 
2. Kr. 50 000.- fra 54020 til «Ûber Cup». 
3. Kr. 25 000.- fra 54020 til 52011. 
4. Kr. 25 000.- fra 54020 til 52012. 
 
Trond Wåland, forbundsstyret, foreslo følgende: 
Post 32006 økes til kr. 1 700 000.- 
Post 52011 økes til kr. 85 000.- 
Post 52012 økes økes til kr. 65 000.- 
 
Nils Petter Johansen, Nøtterøy BK, trakk forslag 3. og 4., og sluttet seg til 
forbundsstyrets forslag. 
 

Vedtak: Foreløpig budsjett 2017 vedtatt med endringsforslag 1. og 2. fra 
Nøtterøy BK, og endringsforslaget fra forbundsstyret. 
  

 

  C.  Foreløpig budsjett for 2018 

  Forbundsstyrets forslag finnes på side 89. 
 

Til saken hadde følgende ordet: Foreløpig budsjett 2017 og foreløpig 
budsjett 2018 ble behandlet delvis i sammenheng. 
Trond Wåland, forbundsstyret, Nils Petter Johansen, Nøtterøy BK, 
Helene Abusdal, Kristiansand BK. 

 
Nils Petter Johansen, Nøtterøy BK, foreslo følgende: 
1. Kr. 50 000.- fra 54020 til «Ûber Cup». 
2. Kr. 25 000.- fra 54020 til 52011. 
3. Kr. 25 000.- fra 54020 til 52012. 
 
Trond Wåland, forbundsstyret, foreslo følgende: 
Post 32006 økes til kr. 1 700 000.- 
Post 52011 økes til kr. 85 000.- 
Post 52012 økes økes til kr. 65 000.- 
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Nils Petter Johansen, Nøtterøy BK, trakk forslag 2. og 3., og sluttet seg til 
forbundsstyrets forslag. 
 

Vedtak: Foreløpig budsjett 2018 vedtatt med endringsforslag 1. fra Nøtterøy 
BK, og endringsforslaget fra forbundsstyret. 
 

 

SAK 14:  VALG IFØLGE LOVENE 
Følgende representanter skal velges: 
(Valgkomiteens innstilling i kursiv). 
 

A. Forbundsstyret med vararepresentanter - velges for to år. 
 President:   Arild Hammeren, Berlevåg T.&I.F. (ny – tidligere 
    visepresident)     
 2 Visepresidenter:  Geir Storvik, Bærum BK (ny) 

 Kirsten Gulbrandsen, Vestre Aker (ny) 
 Leder for Instruksjons- og Utdanningskomiteen: 
 Øystein M. Telle, Sotra BC (ny – tidligere nestleder Utviklingskomiteen) 
  Leder for Toppidrettskomiteen:  
 Helene Abusdal, Kristiansand BK (ny) 
 Leder for Konkurransekomiteen: 
 Ottar Stenrud, Frogner I.L. (gjenvalg)   
 Leder for Utviklingskomiteen:  
 Bodil Jelsnes, Bygdø BK (ny) 
 Nestleder for Instruksjons- og Utdanningskomiteen:  
 Birna Petersen, Sandefjord BK (gjenvalg) 
 Nestleder for Toppidrettskomiteen:  
 Nils Petter Johansen, Nøtterøy BK (ny) 
 Nestleder for Konkurransekomiteen: 
 Markus Haukebø, Haugerud IF (ny)  
 Nestleder for Utviklingskomiteen: 
 Anja Olsen, Frogner IL (ny) 
 

Sotra BC fremmet innen fristen (sendt alle klubbene) følgende forslag 

under «A. Forbundsstyret med vararepresentanter - velges for to 

år» 

 

Endringsforslag til Sak 14 ved Forbundstinget 2016  

Sotra Badminton Club fremmer forslag om følgende valg til 

Forbundsstyre:  

President:  

Trond Wåland, Kristiansand BK (gjenvalg)  

2 Visepresidenter:  

Geir Storvik, Bærum BK (ny)  

Kari Bunes, Moss BK (ny)  

Leder for Instruksjons- og Utdanningskomiteen:  

Bodil Jelsness, Bygdø BK (ny)  

Leder for Toppidrettskomiteen:  

Helene Abusdal, Kristiansand BK (ny)  

Leder for Konkurransekomiteen:  

Ottar Stenrud, Frogner I.L. (gjenvalg)  

Leder for Utviklingskomiteen  

Øystein M. Telle, Sotra BC (ny, tidligere nestleder Utviklingskomiteen)  
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Nestleder for Instruksjons- og Utdanningskomiteen:  

Birna Petersen, Sandefjord BK (gjenvalg)  

Nestleder for Toppidrettskomiteen:  

Nils Petter Johansen, Nøtterøy BK (ny)  

Nestleder for Konkurransekomiteen:  

Markus Haukebø, Haugerud IF (ny)  

Nestleder for Utviklingskomiteen:  

Merete Andreassen, Tromsø BK (ny)  

Forslaget innebærer 5 endringer i forhold til innstilling fra valgkomitéen.  

Det foreslås følgende endringer:  

- Trond Wåland foreslås gjenvalgt som president.  

- Kari Bunes foreslås som ny visepresident.  

- Øystein M. Telle og Bodil Jelsness bytter komite. Dvs. Øystein M. Telle 

foreslås som leder for Utviklingskomiteen og Bodil Jelsness som leder for 

Instruksjons- og Utdanningskomiteen  

- Merete Andreassen foreslås som ny nestleder for utviklingskomiteen.  

 

Sotra, 4. juni 2016  

Øystein Meland Telle  

   Sotra Badminton Club 

 
 
 Til saken hadde følgende ordet: Jørn Nielsen, Valgkomiteen, Øistein 

Telle, Sotra BC, Arild Hammeren, forbundsstyret, Trond Wåland, 
forbundsstyret, Kari Bunes, Moss BK, Kirsten Gulbrandsen, Vestre 
Aker. 

 
 Kari Bunes, Moss, BK og Kirsten Gulbrandsen, Vestre Aker trakk sine 

kandidaturer som visepresidenter. Arild Hammeren, 
forbundsstyret/Berlevåg T&IF trakk seg som presidentkandidat. 

 

 Vedtak: Følgende ble valgt: 
 President:   Trond Wåland, Kristiansand BK (gjenvalg) 
        
 2 Visepresidenter:  Arild Hammeren, Berlevåg T&IF (gjenvalg)  
     Geir Storvik, Bærum BK (ny) 

  
 Leder for Instruksjons- og Utdanningskomiteen: 
 Øystein M. Telle, Sotra BC (ny) 
  Leder for Toppidrettskomiteen:  
 Helene Abusdal, Kristiansand BK (ny) 
 Leder for Konkurransekomiteen: 
 Ottar Stenrud, Frogner I.L. (gjenvalg)   
 Leder for Utviklingskomiteen:  
 Bodil Jelsness, Bygdø BK (ny) 
 Nestleder for Instruksjons- og Utdanningskomiteen:  
 Birna Petersen, Sandefjord BK (gjenvalg) 
 Nestleder for Toppidrettskomiteen:  
 Nils Petter Johansen, Nøtterøy BK (ny) 
 Nestleder for Konkurransekomiteen: 
 Markus Haukebøe, Haugerud IF (ny)  
 Nestleder for Utviklingskomiteen: 
 Merete Andreassen, Tromsø BK (ny) 
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B. Kontrollkomité med vararepresentanter - velges for to år. 
 2 medlemmer: Anne Gro Rikheim, Frogner IL (ny) 
    Alf Asklund, Haugerud IF (ny) 
 2 vararepresentanter: Arne Langnes, Sandefjord BK (gjenvalg) 

      Tone Gulbrandsen, Jarlsbrg BK (ny) 
 

   Vedtak: Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

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

    Kent Nyheim, Hadsel BK, (gjenvalg) 
 

   Vedtak: Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

 

  D. Valgkomité med vararepresentanter. 
   Innstilling til valgkomite ettersendes. 

    

Forbundsstyrets foreslo følgende valgkomite: 
Leder:   Tor-Egil Kristensen, Moss BK 
Nestleder:  Hans Jarle Einarsen, Sotra BC 
Medlem:  Victoria Hang, Haugerud I.F. 
Vararepresentanter: Frode Nilsen, Mehamn IL 

      Marit K. Ulmo, Sandefjord BK 
 
 

Til saken hadde følgende ordet: Øistein Høksnes, Sandefjord BK, som 
foreslo følgende vlagkomite: 

 
Leder:   Marit Ulmo, Sandefjord BK 
Nestleder:  Hans Jarle Einarsen, Sotra BC 
Medlem:  Victoria Hang, Haugerud I.F. 
Vararepresentanter: Frode Nilsen, Mehamn IL 

      Jeanette Svendsen, Vestre Aker 
 

Det ble foretatt avstemning på leder av valgkomite og Marit Ulmo, 
Sandefjord BK, fikk 37 stemmer mot Tor-Egil Kristensen, Moss BK`s 
24 stemmer. 
I og med at Marit Ulmo, Sandefjord BK, ble valgt som leder ble også 
Jeanette Svendsen, Vestre Aker, vararepresetant. 

 

Vedtak: Følgende ble valgt:  

 
Leder:   Marit Ulmo, Sandefjord BK 
Nestleder:  Hans Jarle Einarsen, Sotra BC 
Medlem:  Victoria Hang, Haugerud I.F. 
Vararepresentanter: Frode Nilsen, Mehamn IL 

      Jeanette Svendsen, Vestre Aker 
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SAK 15:  BESTEMME STED FOR FORBUNDSTINGET 2018 
   

  Forbundsstyret foreslår: 
  Forbundsstyret gis fullmakt til å bestemme sted for     
  Forbundstinget 2018. 
 

  Vedtak: Forbundsstyrets innstilling enstemmig vedtatt. 
 

SAK 16:  AVSLUTNING 
 
 
 

FORBUNDSSTYRETS BERETNING 
06.06.14 - 01.05.16 
 

STYRE OG ADMINISTRASJON 

 
Forbundsstyret: 
 
President:      Trond Wåland, Kristiansand BK 
Visepresident:      Randi Ulla, Norborg IL 
Visepresident:      Arild Hammeren, Berlevåg T&IF 
 
Leder Instruksjons- og  
Utdanningskomiteen:     Rune Fartum, Haugerud IF 
Nestleder      Birna Petersen, Sandefjord BK 
 
Leder Konkurransekomiteen:    Ottar Stenrud, Frogner IL 
Nestleder      Øystein Wiborg, Haugerud IF  
 
Leder Utviklingskomiteen:    Anne Lisbet Flåten, Karmøy BK 
Nestleder:      Øystein Telle, Sotra BC 
        
 
Leder Toppidrettskomiteen:    Tor-Egil Kristensen, Moss BK 
Nestleder      Øistein Høksnes, Sandefjord BK 
 
Nestledere i komiteene er vararepresentanter til Styret. 
 

Arbeidsutvalg: 
Leder:       Trond Wåland, Kristiansand BJ 
Nestleder:      Randi Ulla, Norborg IL 
Nestleder:      Arild Hammeren, Berlevåg T&IF 
   

Administrasjon: 
Generalsekretær:     Espen Larsen  
Sportssjef      Johnny Askevig 
Landslagstrener Vladimir Vangelov 
Konsulent:      Jørn Hafsten 
Utviklingskonsulent: Christian Thode/Andre Høidebraaten 

  

Revisjon: 
Revisorfirma:      BDO Moss AS 
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TINGVALGTE KOMITEER OG UTVALG 

 

Kontrollkomiteen: 
Markus Haukebøe, Oppegård IL 

       Lisbeth Nilsen, Moss BK 
Vararepresentanter:     Arne Langnes, Sandefjord BK 
       Tone Gulbrandsen, Jarlsberg BK 

 

Lovkomiteen:       
Leder:        Rune B. Hansen, Slagen BK  
Nestleder:      Kirsten Gulbrandsen, Vestre Aker  
Medlem:      Jarle Krokeide, Slagen BK   
Vararepresentanter:     Ulla faarup, Bærum BK  
       Kent Nyheim, Hadsel BK 

 

Valgkomiteèn: 
Leder:       Jørn Nielsen, Brodd BK 
Nestleder:      Geir Storvik, Bærum BK 
Medlem:      Aina Mogstad, Bergen BK 
Vararepresentanter:     Frode Nilsen, Mehamn IL 
       Marit K. Ulmo, Sandefjord BK 
             
        

 

FAGKOMITEER OG UTVALG 

Instruksjons- og Utdanningskomiteen: 
Leder:       Rune Fartum, Haugerud IF 
Nestleder:      Birna Petersen, Sandefjord BK 
            
  

Konkurranskomiteen: 
Leder:       Ottar Stenrud, Frogner I.L 
Nestleder:      Øystein Wiborg, Haugerud IF 
Lagserieutvalg:     Øystein Wiborg, Haugerud IF 
       Jørn Nielsen, Brodd BK. 
       Jørgen Rosenlund, Karmøy BK  

      
Oppmann-/Dommerutvalget: 
Leder:       Rune B. Hansen, Slagen BK 
Medlem:      Jørn Hafsten, Moss BK 
Medlem:      Nils Petter Johansen, Nøtterøy BK 
Medlem:      Kirsten Gulbrandsen, Vestre Aker 
        
 
 
Veteranutvalget: 
Leder:       Helge N. Hansen, Kolvereid IL 
Medlem:      Anja Olsen, Frogner I.L. 
Medlem:      Arne Gulbrandsen, Jarlsberg BK 
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Utviklingskomiteen: 
Leder:       Anne Lisbet Flåten, Karmøy BK 
Nestleder:      Øystein Telle, Sotra BC 
 
            

Toppidrettskomiteen: 
Leder:       Tor-Egil Kristensen, Moss BK 
Nestleder:      Øistein Høksnes, Sandefjord BK 
Sportssjef:      Johnny Askevig 
Landslagstrener:  Vladimir Vangelov 
 

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 
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MESTERSKAP SESONGEN 2014/2015 

 

NM-SENIOR 2015. 
Mesterskapet ble avviklet i Mossehallen, med Moss BK som arrangør. 
 
Mestere ble: 
DS: Cathrine Fossmo, Pillarguri BK 
HS: Marius Myhre, Sandefjord BK 
DD: Anne Klyve/Helene Søgaard, Asker BK 
HD: Erik Rundle/Steinar Klausen, Bygdø BK-Vestre Aker 
MD: Sonja Wåland/Erik Rundle, Kristiansand BK-Bygdø BK 
 
Kongepokalene ble tildelt: Cathrine Fossmo og Marius Myhre. 
 

NM-JUNIOR 2015. 
Mesterskapet ble avviklet på Lillehammer med NBF+Hedmark/Oppland Krets som arrangør. 
 
Mestere ble: 
DS: Vilde Espeseth, Kirkenes BK 
HS: Torjus Flåtten, Pillarguri BK 
DD: Vilde Espeseth/Sophie Owen-Davies, Kirkenes BK-Pillarguri BL 
HD: Carl Chr. Mork/Sturla F. Jørgensen, Asker BK-Karmøy BK 
MD: Solvår F. Jørgensen/Sturla F. Jørgensen, Karmøy BK 
 

NM LAG 2015. 
Mestere ble: 
Kristiansand BK med følgende spillere: 
Helene Abusdal, Sonja Wåland, Marlene Wåland, Randi Selle, Rie Selbo, Anita Elson, Jim 
Ronny Andersen, Mads Marum, Øystein Larsen, Erik Lia, Kenneth Larsen, Eivind Lund, Ole 
Martin Leirvåg og Pål Withers. 

 

U23 MESTERSKAPET 2014. 
Mesterskapet ble arrangert i Bygdøhus, med Bygdø BK, som arrangør. 
 
U23 mestere ble: 
DS: Vilde Espeseth, Kirkenes BK 
HS: Jonas Christensen, Frogner IL 
DD: Vilde Espeseth/Sophie Owen-Davies, Kirkenes BK-Pillarguri BK 
HD: Jonas Christensen/Nikolai Svensson, Frogner IL-Moss BK 
MD: Randi Selle/Kato Lambrecths, Kristiansand BK-Stavanger BK 

 

UNGDOMMENS BADMINTONMESTERSKAP 2015. 
Mesterskapet ble avviklet i Jotunhallen med Sandefjord BK, som arrangør. 
 
U15 mestere ble: 
DS:  Vera B. Ellingsen, Bergen BK 
HS:  Markus Barth, Bergen BK 
DD:  Sofia Louise Macsali/Vera B. Ellingsen, Bergen BK 
HD:  Matius Wijaya/Viktor P. Norborg, Moss BK-Sandefjord BK 
MD:  Vera B. Ellingsen/Markus Barth, Bergen BK 
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U17 mestere ble: 
DS:  Emilie S. Hamang, Bærum BK 
HS:  Tobias Krømke, Sandefjord BK 
DD:  Marie Christensen/Stine Andersen, Frogner IL-Moss BK 
HD:  Tobias Krømke/Mads Marum, Sandefjord BK-Kristiansand BK 
MD:  Alda Karen Jonsdottir/Tobias Krømke, Sandefjord BK 
 

VETERANMESTERSKAPET 
Mesterskapet ble avviklet med Tromsø BK, som arrangør: 
 
Mestere ble: 
V35+: DS: Berit Thyness, Haugerud IF 
 HS: Geir Storvik, Bærum BK 
 DD: Berit Thyness/Rowena Thakore Gunther, Haugerud IF 
 HD: Geir Storvik/Christian Hervard, Bærum BK 
 MD: Ulla Faarup/Geir Storvik, Bærum BK 
 
V40+: DS: Naida Murtazalieva, Bygdø BK 
 HS: Naumann Majid, Kristiansand BK 
 DD: Gitte Ganborg/Lisbeth H. Nilsen, Frogner IL-Moss BK 
 HD: Thomas Pedersen/Lars Valentin, Ålesund BK 
 MD: Gitte Ganborg/Jan Frode Neverdal, Frogner IL-Grimstad BK 
 
V45+: DS: Gunn Fiskergaard, Ålesund BK 
 HS: Lars Valentin, Ålesund BK 
 DD: Brith Furuhovde/Synnøve Furholm, Tromsø BK-Ålesund BK 
 HD: Naumann Majid/Terje Dag Østhassel, Kristiansand BK’ 
 MD: Kirsten Gulbrandsen/Noralf Gamlem, Vestre Aker-Norborg IL 
 
V50+: HS: Helge Økland, Askøy BK 
 HD: Bjørn Rakstang/Ernst Georg Olsen, Hamar BK-Hammerfest BK 
 MD: Toril Staldvik/Sigbjørn Krunenes, Frogner IL 
 
V55+: HS: Terje Dag Østhassel, Kristiansand BK 
 HD: Frank M. Nilsen/Jan Ulrik Hansen, Trondheim BK 
 
V60+: HS: Bengt Drageset, Bergen BK 
 HD: Bengt Drageset/Tore Sperre, Bergen BK-Ålesund BK 
 
V65: HS: Jan Ulrik Hansen, Trondheim BK 
 HD: Knut Liland/Daniel Ask, Kristiansand BK-Ålesund BK 
 
V70+: HS: Knut Liland, Kristiansand BK 
 

MESTERSKAP SESONGEN 2015/2016. 
 

NM – SENIOR 2016. 
Mesterskapet ble avviklet Bygdøhus med Bygdø BK, som arrangør:  
 
Mestere ble: 
DS:  Vilde Espeseth, Kirkenes BK 
HS:  Marius F. Myhre, Haugerud IF 
DD:  Helene Søgaard/Anne Klyve, Asker BK 
HD:  Magnus Christensen/Vegard Rikheim, Frogner IL 
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MD:  Helene Abusdal/Jim Ronny Andersen, Kristiansand BK 

 

NM – JUNIOR 2016. 
Mesterskapet ble avviklet i Storhaug Idrettshall, Stavanger, med Brodd BK, som arrangør: 

 
Mestere ble:   
DS: Vilde Espeseth, Kirkenes BK 
HS: Peter Rønn Stensæth, Bygdø BK 
DD: Solvår Flåten Jørgensen/Linn Stenrud, Karmøy BK 
HD: Peter Rønn Stensæth/Torjus Halvorsen Flåtten, Bygdø BK og Pillarguri BK 
MD: Solvår Flåten Jørgensen/Carl Christian Mork, Karmøy BK og Asker BK 
 

NM LAG 2016. 
Mestere ble Sandefjord BK med følgende spillere: 
Marit K. Ulmo, Thea Kristina Johansen, Irina Eklund, Alda K. Jònsdòttir, Carl Chr. Hem, Carl 
Chr. Møller, Tobias Krømke, Ikmal Hussain Jaafar, Karel Eriksson, Truls Barth Nilsen, Hans-
Christian Marthinsen, Ole Herman Imset. 
 

U23 MESTERSKAPET 2015. 
Mesterskap ble arrangert med Asker BK/Bærum BK, som arrangør: 
 
Mestere ble: 
DS: Vilde Espeseth, Kirkenes BK 
HS: Peter R. Stensæth, Bygdø BK 
DD: Vilde Espeseth/Sophie Owen-Davies, Kirkenes BK-Pillarguri BK 
HD: Vegard Rikheim/Magnus Christensen, Frogner IL 
MD: Marie Christensen/Magnus Christensen, Frogner IL 

 

UNGDOMMENS BADMINTONMESTERSKAP 2016. 
Mesterskapet ble avviklet i Badmintonsenteret med Kristiansand BK, som arrangør: 
 
U15 mestere ble: 
DS: Sofie Louis Macsali, Bergen BK 
HS: Matius Wijaya, Moss BK 
DD: Sofia Louis Macsali/Emilia Petersen Norberg, Bergen BK og Sandefjord BK 
HD: Matius Wijaya/Ådne Strøm, Moss BK og Kolvereid IL 
MD:     Sofia Louis Macsali/Matius Wijaya, Bergen BK og Moss BK 
 
U17 mestere ble: 
DS: Frida Sotnes Hamang, Bærum BK 
HS: Markus Barth, Bergen BK 
DD: Vera Botcharova Ellingsen/Marie Christensen, Bergen BK og Frogner IL 
HD: Benjamin Nordèn/Dusan Nikolic, Moss BK og Sotra BC 
MD: Vera Botcharova Ellingsen/Markus Barth, Bergen BK 

 

VETERANMESTERSKAPET 2016. 
 
Mesterskapet ble avviklet i Jotunhallen med Sandefjord BK, som arrangør: 
 
Mestere ble: 
V35+: 
HS: Geir Storvik, Bærum BK 
HD: Truls Barth Nilsen/Thomas Andersen, Sandefjord BK 
MD: Hilde Parnemann/Bent Mørken, Jarlsberg BK og Slagen BK 
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V40+: 
HS: Jan Frode Neverdal, Grimstad BK 
DS: Berit Thyness, Haugerud IF 
HD: Ole Salomonsen/Vegard Næss, Hammerfest BK 
DD: Randi Ulla/Inger Margrethe Midtlid, Norborg IL og Ålesund BK 
V45+: 
HS: Nauman Majid, Kristiansand BK 
DS: Britt Grindland, Grimstad BK 
HD: Bent Mørken/Richard Jakobsen, Slagen BK 
DD: Sissel W. Schmidt/Gunn Fiskergaard, Ålesund BK 
MD: Sissel W. Schmidt/Lars Valentin, Ålesund BK 
V50+: 
HS: Trond Syvertsen, Grimstad BK 
HD: Terje Dag Østhassel/Geir Arnevik, Kristiansand BK og Grimstad BK 
DD: Kari Bergersen/Inger Mette Bjørvik, Sandefjord BK 
MD: Kari Bergersen/Trond Syvertsen, Sandefjord BK og Grimstad BK 
V55+: 
HS: Geir Arnevik, Grimstad BK 
MD: Inger Mette Bjørvik/Jørn Johansen, Sandefjord BK 
V60+: 
HS: Ole Kristian Frog, Slagen BK 
HD: Arvid Skutle/Bengt Drageset, Bergen BK 
V65+: 
HS: Jan Ulrik Hansen, Trondheim BK 
HD: Jørn Johansen/Andreas Holand, Sandefjord BK 
V70+: 
HS: Daniel Ask, Ålesund BK 
HD: Daniel Ask/Knut Liland, Ålesund BK og Kristiansand BK 
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FORBUNDSSTYRETS BERETNING 
 
Forbundsstyrets beretning dekker perioden juni 2014 – mai 2016. 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 perioden har både arbeidsformen, og arbeidsmengden, mellom Arbeidsutvalget og Styret,  
blitt evaluert og drøftet, og planene for hvordan styrearbeidet bør fungere har blitt utviklet og 
vurdert. Det nevnes særlig at det i perioden, i tillegg til fysiske styremøter over en eller flere 
dager, har 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 
2014 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. Videre har overgang til 
Cup2000/Badmintonportalen og utvikling av ny funksjonalitet i disse programmene vært 
prioritert høyt. 
 
NBF har fått støtte fra Olympiatoppen til OL-satsing de to siste sesongene. Dette både i form 
av stipend for enkeltspillere og støtte til toppidrettssatsingen i forbundet generelt. Dialogen 
med Olympiatoppen er gjennomgående god. 
 
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, og økningen innenfor området utøvere med nedsatt 
funksjonsevne har i perioden blitt nær tredoblet. 
 
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 
3 medarbeidere i administrasjonen. Det er Jørn Hafsten (konsulent), Andrè Høidebraaten 
(utviklingskonsulent) og Christian Thode (utviklingskonsulent for funksjonshemmede).  
 
Toppidrettsarbeidet er meget godt ivaretatt ved Sportssjef Johnny Askevig i 50 % stilling og 
landslagstrener Vladimir Vangelov 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. I tillegg har Frank 
Dalsgaard vært engasjert som mental trener først og fremst i 2014. 
 
Svend Linderoth har hatt ansvaret for skadebehandling og for den fysiske oppfølgingen av 
landslagsspillerne.  
 
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. 
 
Vi har hatt et langsiktig og godt samarbeid med Det Norske Veritas GL som hovedsponsor, 
men avtalen utløper dessverre 31. desember 2016. Sammen med tidligere konsernsjef i 
DNV GL er det arbeidet med mulige nye samarbeidspartnere, og arbeidet pågår fortsatt. 
 
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 fått en ny samarbeidspartner i Gjensidige, ny 
samarbeidspartner gjennom Dagbladet for live-streaming, og det arrangeres Ungdomsleker 
på Lillehammer. 
 
Vi har i perioden hatt meget stor aktivitet særlig innen konkurranse, utvikling og toppidrett. 
Det har også medført høye kostnader. Styret har vurdert, og valgt, å ikke redusere i 
aktiviteten i perioden. 
 
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. 
 



Norges Badminton Forbunds årbok 2016  51 

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.  
 
Fra og med 2015 gikk NBF over til avdelingsregnskap som regnskapsmodell. 
  
 

INTERNASJONALT ARBEID 
 

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 er 
medlem av 2 «Commissions=komiteer» i BEC gjennom Commission «Sport for all» og 
Commission «Major Events».   
 
 

INSTRUKSJON OG UTDANNING 
 

NBFs kurs endres og oppdateres løpende. Vi har i perioden hatt en gjennomgang av både 
aktivitetslederkurs, trener 1 kurs, trener 2 kurs, samt utviklet et nytt foreldrekurs. I tillegg har 
NIF utarbeidet en ny “trenerløype”, og 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 også igangsatt.  
 
I perioden har det vært avholdt 5 aktivitetslederkurs, 8 trener 1 kurs og 2 trener 2 kurs.  
 
 

KONKURRANSE 
 

I perioden har vi skiftet elektronisk konkurranseportal, og gått over til Badmintonportalen. 
Det har vært en tidkrevende prosess og stort arbeid for Konkurransekomiteen, med mye 
utviklingsarbeid. Imidlertid er resultatet slik Styret vurderer det 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 2015 ble igjen NM junior arrangert på Lillehammer gjennom et samarbeid i 
Særforbundsalliansen. Styret er av den oppfatning at arrangementet er meget bra og skaper 
en flott ramme for arrangementet, og oppmerksomhet rundt idretten vår. 
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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.  
 
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. 
 
I slutten av perioden kunne vi grunnet ekstra midler fra NIF engasjere Christian Thode som 
ansvarlig for toppidrett for funksjonshemmede. 
 
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 utviklingskonsulentene Christian Thode (frem til august 2015) og Andre 
Høidebraaten (fra august 2015) vært ansatt. Videre er Johnny Askevig engasjert i en 25 % 
stilling innen utviklingsarbeidet. 
 
Ledermøtet som ble avholdt i juni 2015 hadde fokus på klubbutvikling og inntektsbringende 
tiltak for klubbene. 
 
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.  
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Målrettede tiltak mot jenter og jentesatsing har hatt fokus i perioden, og særlig i 2015 har det 
vært god aktivitet. 
 
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 2015: Trond Wåland og Espen Larsen 
BWFs årsmøte 2016: Espen Larsen 
BECs årsmøte 2015: Trond Wåland 
BECs årsmøte 2016: Trond Wåland og Espen Larsen 
NIFs Idrettsting 2015: Trond Wåland og Espen Larsen 
NIFs Ledermøte 2016: Trond Wåland og Espen Larsen   
Nordisk Kongress 2015: Espen Larsen 
Norgesmesterskapene senior 2015 og 2016: Styret og administrasjonen 
Norgesmesterskapet junior 2015: Trond Wåland og Espen Larsen 
Norgesmesterskapet junior 2016: Trond Wåland og Espen Larsen 
 

 

RAPPORT FRA INSTRUKSJONS – OG UTDANNINGSKOMITEEN (IUK) 2014 – 2016  
 

NBFs kurs endres og oppdateres kontinuerlig og dette har medført at vi starten av 2014 fikk 
godkjent det kursmateriellet som det hadde blitt arbeidet med i ca 2 år før det ble godkjent. 
 
Dette kursmateriellet med vårt egetutvikled kursmateriell og matriell hentet fra det NIF krever 
at skal være med i pensum for våre kurs dekker over alt fra foreldre/barn, hjelpetrenerkurs 
og opptil trener1 og trener 2. 
 
Kursmatreriellet er blitt flittig brukt i bla.skolen hvor badminton undervises I og hvor elevene 
skal ha kompetanse som trener 2 ved utgangen 3 årig Vgs. siden det ble introdusert har 
Kretsene har arrangert en mengde trener 1 kurs og hjelpetrenerkurs og tillegg har IUK vært 
delaktige i arrangeringen av flere foreldre/barn kurs. 
IUK har også arrangert 1 instruktørkurs som har medført at vi nå har 6 stk instruktører i 
Norge som tar seg av de Trener 1 kurs som kretsene arrangerer. 
 
Det videre arbeidet i IUK etter at nevnte kursmateriell ble tatt i bruk og har etablert seg har 
bestått i å se på muligheten for å også implementere BWF sitt kursmateriale i vårt 
kursprogram. 
Utfordringen med dette har vært og er å samkjøre dette med Trenerløypa til NIF noe som i 
utgangspunktet bør være en overkommelig jobb men, materialet er stort og skrevet på 
engelsk og vår appendiks til eksisterende kurs må korrigeres i forhold til dette materialet. 
 
BWF sitt kursmateriale for Level 1 og 2 inklusive instruktørutdannelses-materialet har vært til 
gjennomlesning hos Thor C.Tallaksen, Berit Thyness, Birna Pettersen og Bjørn Teistung 
som alle har lang fartstid som lærere i skolen. 
Konklusjonen hos dem er at dette materialet virker gjennomarbeidet og godt egnet for oss 
og også godt egnet til bruk i skolen. 
IUK medlemmene (Birna Pettersen og Rune Fartum) inkl. Bjørn Teistung og sportsjefen 
Johnny Askevig var i januar 2015 på et møte hos EBC for en gjennomgang og presentasjon 
av nevnte materiell. 
Materiellet er nå til godkjenning hos NIF og vi avventer svar derfra høsten 2016. 
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Birna Pettersen har i perioden overtatt ansvaret for Shuttletime fra UK og jobber med å 
introdusere dette i skolen på alle nivåer.  
 

Kursaktivitet i tingperioden 2014 til 2016  
 
Foreldre og barnkurs: 2 kurs med til sammen 23 deltagere. 
 
Hjelpetrenerkurs: 34 kurs med til sammen 486 deltagere. 
 
Trener 1 kurs: 17 kurs med til sammen 185 deltagere. 
 
Trener 2 kurs: 9 kurs med til sammen 44 deltagere. 
 
Instruktørkurs: 1 kurs og vi har nå til sammen 6 stk kursinstruktører 
 
 
 

RAPPORT FRA KONKURRANSEKOMITEEN (KK) 2014-2016 

 
Konkurransekomiteen har i perioden bestått av: 

Ottar Stenrud (leder) 
Øystein Wiborg (nestleder) 
 

Utvalgene har hatt følgende medlemmer: 
 Lagserieutvalget:   Øystein Wiborg (leder) 
     Jørn Nielsen 
     Jørgen Rosenlund 
 Rangeringsutvalget:   (Ingen) 
 Oppmann/dommerutvalget:  Rune Bård Hansen (leder) 
     Nils Petter Johansen 
     Kirsten Gulbrandsen 
     Jørn Hafsten 
 Veteranutvalget:   Helge Hansen (leder) 
     Anja Olsen 
     Arne Gulbrandsen 
 
Komiteens arbeidsområder: 

Terminlisten 
 Turneringer 
 Lagserie 
 Klassifisering/rankingliste 
 Dommer- og oppmannstjenesten 
 Veteranbadminton 
 
KK har delegert oppgaver som hører hjemme i de ulike områdene til utvalgslederne. I tillegg 
til de ordinære arbeidsoppgavene har KK behandlet saker knyttet til tolking og praktisering 
av reglement og bestemmelser.  
 
I perioden har KK også vært mye engasjert i turneringsportalen Badmintonportalen, som 
erstattet FX (tidligere PlanAssist) i august 2014, og turneringsprogrammet Cup2000. Bruken 
av disse løsningene blir stadig mer kjent blant klubbene og arrangørene, men det har vært 
(og vil stadig være) et behov for support.  
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Cup2000 har fungert meget bra i hele perioden og turneringsarrangørene er godt fornøyde 
med programmet, som fremstår som robust og feilfritt. Det har i perioden blitt gjort noen 
feilrettinger og funksjonelle forbedringer, og særlig bør det nevnes at støtte for 
turneringsformen Swiss Ladder har kommet på plass gjennom et økonomisk samarbeid med 
Badminton Danmark. 
 
Mest ressurser har blitt brukt til å få all nødvendig funksjonalitet på plass i 
Badmintonportalen. Det meste av utviklingen har skjedd rundt påmeldingsløsningen til 
turneringer og tilrettelegging av lagserie-spill til norsk format. De fleste har nok også merket 
seg at NBF har tatt i bruk «Live score», som publiserer stillinger og resultater løpende på 
internett, i den takt arrangørene registrerer det. Siden de fleste spillere, trenere og ledere på 
ulike nivåer må forholde seg til denne, har det kommet inn flere ønsker om ny eller endret 
funksjonalitet. Disse har også kommet på plass, i den grad vi har funnet dem 
hensiktsmessige og nyttige i forhold til utviklingskostnad. 
 
Spesielt rundt oppsett og avvikling av lagserier har det vært viktig for KK at 
Badmintonportalen blir benyttet av ansvarlige kretser og arrangører av rundene, og at 
lagene registreres i systemet før kampene settes i gang. Lagserieutvalget har brukt mye tid 
til opplæring og support, men selve registreringsarbeidet må gjøres av krets og 
arrangørklubb. Det er utarbeidet en komplett brukerveiledning for all bruk av 
Badmintonportalen, for funksjonalitet som er aktuell for kretser og klubber. 
 
KK opplever større bevissthet hos mange arrangører på å lage gode turneringer, og 
kvaliteten blir stadig bedre. Imidlertid opplever vi at det på enkelte bredde- og 
nybegynnerturneringer og i lagseriespill i kretsene, der turneringsledelsen og oppmannen 
ofte er uerfarne, gjøres en del feil i forhold til regelverk og bestemmelser som går ut over det 
sportslige samt at det ofte oppstår forsinkelser i gjennomføringen. KK ser det derfor som 
hensiktsmessig å stille krav om at alle oppmenn på NBFs terminfestede arrangement skal 
være autoriserte og minimum ha gjennomgått et oppmannskurs.  
 

Terminlisten 
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 31. desember og 15. januar. Etter 
tildeling av disse arrangementene i januar, har klubbene fra 1. februar kunnet søke om 
øvrige turneringer. KK har vært konsekvente på alle turneringssøknader skal registreres i 
Badmintonportalen av klubbene selv og at kretsene skal anbefale alle lokale turneringer 
direkte i løsningen for at de skal komme på terminlisten. Vi ser som en følge av dette at 
klubbene stadig blir bedre på å bruke turneringsportalen og at de må engasjere seg for å få 
fungerende kretser for å få klubbenes arrangement på terminlisten rask. Terminlisten har de 
to siste sesongene vært ferdig innen 1. mai, men flere turneringer har blitt anbefalt av 
kretsene og lagt til utover i sesongene.  
 
Rankingturneringene har i hovedsak blitt avviklet etter samme mønster som i de siste 
sesongene, dvs. med to og to klasser, men enkelte endringer har blitt gjort etter 
ledermøtene i oktober 2013 og juni 2014. I disse møtene uttrykte klubbene ønske om bedre 
tilrettelegging av arrangørene for å få ned reise- og overnattingskostnadene for tilreisende 
klubber og flere kamper for de nest beste spillerne. KK har derfor vektlagt disse forholdene 
ved tildeling av arrangement og skilt ut en av U17-turneringene som en turnering med én 
klasse. I tillegg har vi åpnet for at det kan arrangeres B-sluttspill i single, der dette er praktisk 
mulig. Vi ser at disse tiltakene har virket og at ingen turneringer de siste årene har for liten 
deltakelse til å gi en fullverdig turnering for våre beste spillere. Sesongen 2015/16 ble 
dessuten en av U19-rankingene på våren erstattet med en rankingturnering for seniorer.  
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KK har de siste årene jobbet for å få arrangører til rankingturneringer «nord for Dovre», uten 
å lykkes i nevneverdig grad før nå. Det er derfor gledelig at vi i de siste sesongene har fått 
søkere til turneringer også i Midt-Norge, og at Leksvik skal arrangere sin 2. rankingturnering 
på rad. Vi håper at ved videre utvikling av sporten i denne regionen og godt arbeid i kretsene 
kan få flere rankingturneringer i denne landsdelen. 
 
Antall turneringer og påmeldinger for øvrig har generelt hatt en liten nedgang de to siste 
sesongene. Dette er uheldig for utviklingen av badmintonsporten og det bør være en 
prioritert oppgave for NBF å kartlegge årsakene til dette og finne tiltak for å snu utviklingen.  
 

Lagserie 
Innføring av badmintonportalen for lagspill ble gjort forut for sesongen 2014/15 samtidig med 
at portalen ble tatt i bruk for turneringsaktiviteten. Kanskje den største utfordringen var å få 
implementert den norske måten å arrangere lagspill på hvor arrangøransvaret for en hel 
lagserierunde går på rundgang mellom klubbene. Utover å støtte ordinært divisjonsspill 
muliggjør portalen også at kretser og samarbeidende klubber arrangerer nye og spennende 
lagserier lokalt som breddetiltak. Det er så langt kun Oslofjorden badmintonkrets som har 
tatt denne funksjonaliteten i bruk.  
 
I U13/U15 er det i praksis kun lagspill i tre kretser i dag, Oslofjorden, Sør og Vest. Her har 
aktiviteten vært jevn i de to siste sesongene. I divisjonsspillet er aktivitetsnivået stabilt. Det er 
de samme kretser, Oslofjorden, Vest, Sør og Midt-Norge som arrangerer lagspill og antall 
divisjoner er nesten uforandret.  For de andre kretsene ligger det et godt potensiale for økt 
aktivitet gjennom enten å stimulere til deltakelse i ordinært divisjonsspill eller til at 
naboklubber møter hverandre til lagspill en eller flere treningskvelder i løpet av sesongen. 
Det er kun Oslofjorden som har benyttet seg av muligheten til å arrangere en serie utenfor 
divisjonssystemet rettet mot spillere som ellers ikke ville ha kunnet spille lagspill. 
 

Ranking/rangering 
Rankinglistene skal gjenspeile styrkeforholdet mellom spillerne, slik at de beste spillerne 
seedes i turneringer og at lagsoppstillinger i lagspill. KK opplever at vi med dagens system 
oppnår dette. Imidlertid bør rankingpoengmatrisene for veteraner og juniorer deles opp som 
separate tabeller, og ikke ligge samlet for alt aldersbestemt spill som nå, da nivåene, 
spesielt på de internasjonale turneringene og mesterskap, ikke kan sammenliknes mellom 
seniorer og juniorer.  
 
I perioden har det blitt gjennomført én mindre justering for internasjonale veteranturneringer.  
 
Oppdatering av rankingpoeng fra spill i utlandet fungerer nå enklere for klubber og forbund, 
ved at resultatene registreres direkte i Badmintonportalen og automatisk oppdatering av 
rankingpoeng. 

 

Rapport fra Oppmann- og dommerutvalget 
 
Arbeidsoppgaver 
Utvalget har oppnevnt oppmenn og dommere til nasjonale turneringer og lagserien i henhold 
til bestemmelsesverket og innstilt funksjonærer til oppdrag i utlandet for Forbundsstyret. Det 
ble avholdt oppmann- dommerseminar for forbundsdommerne og aktive/lovende 
kretsdommere i høsten 2014 og 2015. Dette seminaret har vært avholdt hvert år siden 1980, 
og er et meget viktig utdannelsestiltak. 
 

Regelverk og utdannelsestiltak 
Det har vært prioritert å holde dommerkorpset oppdatert på spilleregler og anbefalinger til 
banefunksjonærer, som også i denne perioden har vært i endring. Utvalget har gjennomført 
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nyoversettelse og ajourføring av spillereglene og anbefalinger til tekniske funksjonærer slik 
at dette regelverket foreligger oppdatert i håndboken (på internett) pr. 1. januar 2016. 
Utvalget har foretatt en oversettelse og tilpasning til norske forhold av Badminton World 
Federation (WBF) oppførselskoder for spillere, lagledere/trenere og tekniske funksjonærer. 
Regelverket er kalt «retningslinjer for god oppførsel» ligger i Håndboken. Retningslinjene vil 
bli benyttet i utvalgets holdningsskapende arbeid fremover. 
 
BWF har nylig kommet med regler og strenge for veddemål og spill på kamper og 
kampsituasjoner 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. 
 
Kretsdommerkurset er ajourført pr 1. januar 2016. 
 
Utvalget har utarbeidet et oppmannskurs som i sin helhet er lagt ut på forbundets 
hjemmesider.  Det første oppmannskurset ble holdt i Slagen i oktober 2015 og 11 deltakere 
ble godkjent som kretsoppmenn.  Tilbakemeldingene på kurset var gode. Det er en 
målsetning å øke bruken av godkjente oppmenn for ytterligere å heve kvaliteten på 
turneringene. 
 
En opplæringsmanual for linjedommere er utviklet og vil bli lagt ut på internett. 
 
Det er utviklet et nytt system for utvalgets oppfølging og vurdering av så vel nye som erfarne 
dommere. Utvalget gjennomførte flere evalueringer av dommer i perioden, sist ved junior 
NM våren 2016 i Stavanger. Dette systemet har bidratt til standardheving og utvikling.   
 
Utvalget håper å kunne innstille 2 – 4 kretsdommere til forbundsdommergraden i løpet av 
kommende tingperiode. 
 
Det oppnevnes ikke forbundsdommere som vil være eldre enn 60 år ved oppnevnelse. 
 

Prioriterte områder 
I perioden 2010 – 2014 hadde utvalget spesielt fokus på servedømming 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” straks de kommer til utlandet. Også ganske utbredt ulovlig serving blant 
spillere under representasjonsnivå ga grunn til bekymring. Satsingen gav resultater. De to 
siste sesongene har servingen jevnt over vært i bedre samsvar med regelverket. Dette 
arbeidet må imidlertid være kontinuerlig for å hindre «tilbakefall». 
 
Utvalget ser at reaksjoner mot provoserende og/eller usportslig opptreden fortsatt må 
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 går utover motstanderen eller idrettens renommé. De nye retningslinjene for god 
oppførsel, vil være et viktig middel for å drive forebyggende arbeid mot uønsket oppførsel. 
Dommerne er instruert om å være tidlig ute for å korrigere uønsket adferd, men det skal ikke 
gå inflasjon i bruken av gulet/rødt kort. 
 
Det vil også være 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 kurset. Dette har medført enkelte svært tvilsomme avgjørelser i kritiske 
situasjoner, og noen unødvendige episoder på banene. 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 
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selv. Det går stort sett greit, men noen tilfelle av feildømming og også direkte juks er 
dessverre å se. Utvalget vil innskjerpe reaksjonene ved slike overtredelser. 
 

Rekruttering 
Vi har dyktige oppmenn- og dommere i Norge, men gjennomsnittsalderen begynner å bli høy 
og rekrutteringen har ikke holdt ikke tritt med avgangen. Heldigvis er det bedring å spore. I 
perioden er det avholdt det avholdt 6 kretsdommerkurs og 12 dommere har gjennomført 
praksiskravet. 
 
Vi har nå en løfterik gruppe av dommere i alderen 20 til 40 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. 
 
Samtidig som våre internasjonale dommere og forbundsdommerne etter hvert må erstattes 
av nye krefter, er det minst 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 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. Dette viser at Norske 
badmintondommere er høyt ansett internasjonalt. Spesielt nevnes at både Michael Fyrie 
Dahl dømte finalen i damedouble i VM senior 2015. Det er 20 år siden en norsk dommer sist 
dømte en individuell VM finale. Michael er også tatt ut til OL i Rio høsten 2016. 
 
Rune Bård Hansen ledet høringer mot spillere mistenkt for doping i Nederland i 2015 og i 
Singapore i 2016. Han ble i desember 2015 av BWF oppnevnt som Chief Anti-Doping 
Official. 
 
Nils Petter Johansen: ”Accredited Badminton World referee" 
Michael Fyrie-Dahl: ”Certificated Badminton World umpires” 
Kirsten Gulbrandsen: "Certificated Badminton Europe umpire» 
Rune Bård Hansen:    «Certificated Badminton Europe Umpire» og «Chief Anti-Doping 
Official»  Morten Aarhus: ”Accredited Badminton Europe Umpire” 
 

 
Internasjonale oppgaver-Dommere høst 2014 – vår 2016 
2014 
Juli  Universiaden, Cordoba, Spania  Kirsten Gulbrandsen 
Okt/Nov Bitburger Open, Tyskland   Kirsten Gulbrandsen 
Nov  EM Team Mix, Dublin, Irland   Per Thorsby 
 
2015 
Juli  Universiaden, Gwangju, Sør-Korea  Kirsten Gulbrandsen 
Aug  VM i Jakarta, Indonesia   Michael Fyrie-Dahl 
Okt  Denmark Open, Odense   Kirsten Gulbrandsen 
        Morten Aarhus 
Nov  Prøve OL i Rio, Brasil    Michael Fyrie-Dahl 
Des  Irish Int., Dublin, Irland   Jarle Krokeide 
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2016 
Feb  Østerrike Open, Wien    Jarle Krokeide 
April  Finnish Int. Helsingfors   Bjørn Sandbu 
April  EM, La Roche sur Yon, Frankrike  Kirsten Gulbrandsen 
 

Internasjonale oppgaver-Oppmann høst 2014 – vår 2016 

 
2014 
 
Juli  Universiaden, Cordoba, Spania  Nils Petter Johansen 
 
2016 
 
Mars  Portugal Internasjonal, Caldas da Reinha Nils Petter Johansen 

 

Rapport fra Veteranutvalget for årene 2014 og 2015. 
 
Utvalgets arbeid har for det meste foregått pr telefon og e-post, og korte møter under 
veteranmesterskapene. Siden forrige rapport er klasseinndelingen endret fra seksårsklasser 
til femårsklasser. Utvalget har også diskutert om rankingpoengene fra deltakelse i utlandet 
er for høye, og har foreslått for KK en endring på dette. 
 
Aktiviteten blant veteranene har holdt seg ganske høyt de siste årene. Det er det norske 
veteranmesterskapet som er den mest populære turneringen. Det er få norske turneringer 
med veteranklasser i løpet av sesongen, og veteranutvalget oppfordrer klubber til å sette 
opp veteranklasser, og oppfordrer veteranene til å delta oftere i veteranklasser. 
Ute i verden er det økende deltakelse i de største veteranturneringene, og det er opprettet 
klasser for 70+ både i EM og VM. Mange norske spillere har valgt å delta også i utlandet.  
 
Veteranutvalget har egen hjemmeside (http://www.badminton.no/veteraner), der informasjon 
om veteranturneringer i Norge og utlandet informeres om. Veteranutvalgets leder har hatt 
ansvaret for påmeldinger fra Norge til EM og VM. 
 

2014: 
141 spillere fra 36 klubber deltok på veteranmesterskapet i Kragerø 7.-9. mars.  
Resultatene finnes på http://www.cupassist.com/resultater/c2filer/vm2014.pdf  
Terje Jacobsen deltok på All England for seniors i april 2014. 
I EM for veteraner i Caldas da Rainha i Portugal deltok det 15 spillere fra Norge. 
Knut Liland fikk sølv både i mixed og i herredobbel i 70+. Liland spilte sammen med Lisbeth 
Bengtsson fra Sverige i mixed og sammen med Knut Møller i herredobbel. Geir Storvik spilte 
seg fram til bronse i singel i 50+. 
 

2015: 
Veteranmesterskapet ble avholdt i Tromsø i mars 2015. Dessverre ble det mange forfall, på 
grunn av streik i et flyselskap. Alle resultater fra turneringen finnes på 
http://www.cup2000.dk/?tournamentid=3890 . På banketten fikk Terje Dag Østhassel diplom 
fra 2014 som årets veteran, og Berit Thyness fikk diplom som årets veteran for 2015. 
 
Fra og med januar 2015 ble veteranenes aldersklasser endret fra seksårsklasser til 
femårsklasser, og samtidig ble datoen for overgang fra en aldersklasse til neste klasse 
endret fra 1.7 til 1.1, og man endret også navn fra V1, V2 osv. til 35+, 40+ osv. Endringene 
ble gjort for å lette rapporteringsarbeidet fra de store mesterskapene i utlandet, og samtidig 
tok man hensyn til at det var flere veteraner aktive enn tidligere, da man hadde 
seksårsklasser. Erfaringene fra den korte tiden etterpå har vært bare positive. 
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I All England for Seniors i 2015 deltok fem norske spillere, og det deltok norske spillere både 
i Skottland, Danmark, Sverige og Spania (Lanzarote). 
 
Under verdensmesterskapet for veteraner, som ble avholdt i Helsingborg i september 2015 
var det 35 nordmenn med, det høyeste antall noen sinne fra Norge. Totalt var det 1100 
spillere påmeldt, i det som vel må være verdens største badmintonturnering. 
 

LAGSERIEUTVALGET 

 

Divisjonsspill 2014/2015. 

 

Eliteserien:   1. Krtistiansand BK 

    2. Moss BK 

    3. Sandefjord BK 

    4.  Karmøy BK 

    5. Bygdø BK 

    6. Vestre Aker 

    7. Haugerud IF 

    8. Grimstad BK 1 

 

1. divisjon – Øst:  1. Bærum BK 

    2. Moss BK 2 

    3. Moss BK 3 

    4. Haugerud IF 2 

    5. Vestre Aker 2 

    6. Frogner IL 1 

 

1. divisjon – Midt-Norge: 1. NTNUI 2 

    2. Grong BK 

    3.  Ålesund BK 1 

    4. NTNUI 1 

    5. Verdal BK 

    6. Leksvik BK 

    7. Norborg IL 

    8. Ålesund BK 2 

 

1. divisjon -  Sør/Vest 1. Bergen 1 

    2. Kristiansand BK 2 

    3. Stavanger BK 1 

    4. Brodd BK 1 

    5. Sotra BC 1 

    6. BSI 

 

2. div. Øst, Gr. 1  1. Fredrikstad 1 

    2. Bærum BK 2 

    3. Frogner IL 2 

    4. Horten 1 

    5. Haugerud IF 3 

    6. Ullevål BK 1 
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2.div. Øst, Gr. 2  1. Vestre Aker 3 

    2. Asker BK1 

    3. Haugerud IF 5 

    4. Haugerud IF 4 

    5. Vestre Aker 4 

 

2. divisjon Vest  1. Bergen BK 2 

    2. Fitjar IL/Stord BK 

    3. Djerv Spkl. 

    4. Sotra BC 2 

    5. Askøy BK 

    6. Kvinnherad BK/Sædalen IL 

    7. Rubbestadneset IL 

    8. Bergen BK 3 

 

2.divisjon Sør  1. Haugesund BK 

    2. Stavanger BK 2 

    3. Karmøy BK 3 

    4. Grimstad BK 2 

    5. Karmøy BK 2 

    6. Stavanger BK 3 

    7. Brodd BK 2 

    8. Stavanger BK 4 

 

 

 

Divisjonsspill 2015/2016. 

 

Eliteserien:   1. Sandefjord BK 

    2. Kristiansand BK 

    3. Moss BK 

    4. Bærum BK 

    5. Bygdø BK 

    6. Vestre Aker 

    7. Karmøy BK 

    8. Haugerud IF 

 

1. divisjon-Øst:  1. Frogner IL 

    2. Bygdø BK/Bærum BK 

    3. Vestre Aker 2 

    4. Moss BK 2 

    5. Fredrikstad BK 1 

    6. Haugerud IF 2 

    Jarleberg BK/Nøtterøy BK/Slagen BK Trukket laget. 

 

1. divisjon Sør/ Vest: 1. Bergen BK 1 

    2. Stavanger BK/Brodd BK 

    3. Sotra BC 1 

    4.  Grimstad BK 

    5. Kristiansand BK 2 

    6. BSI 

    7. Haugesund BK 
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1. divisjon-Midt Norge: 1. NTNUI 1  

    2. Grong BK 

    3. Verdal BK 

    4. Ålesund BK 2 

    5. Trondheim BK 

    6. Leksvik BK/Rissa BK/Klæbu IL 

    7. Norborg IL/Ålesund BK 

    8. Ålesund BK 1 

    9. NTNUI 2 

 

2. divisjon-Øst:  1. Vestre Aker 3  

    2. Ullevål BK 

    3. Frogner IL 2 

    4. Bærum BK 2 

    5. Haugerud IF 4 

    6. Nesodden BK 

    7. Vestre Aker 4 

    8. Haugerusd IF 3 (Laget trukket). 

 

Oslofjordserien:  1. Asker BK 1 

   2 Vestre Aker 5 

   3 Haugerud IF 7 

   4 Ullevål BK 2 

   5 Haugerud IF 6 

   6 Asker BK 2 

   7 Frogner IL 3 

   8 Haugerud IF 8 

   9 Fredrikstad BK 2 

   10 Haugerud IF 5  

 

2. divisjon Vest:  1. Djerv Spkl.    

    2. Bergen BK 2 

    3. Fitjar IL/Stord BK 

    4. Sotra BC 2 

    5. Askøy BK 

    6 Kvinnherad BK/Austevoll BK 

    7. Rubbestadneset IL 

    8 Sædalen IL 

 

2.divisjon Sør:  1. Sola BK 

    2. Stavanger BK 3 

    3. Imås IL 1 

    4. Brodd BK 2 

    5. Karmøy BK 2 

    6 Imås IL 2 

    7 Karmøy BK 3 

    8 Haugesund BK 2 

 
 
Det er KK ved Lagserieutvalget som administrerer Eliteserien, mens det er kretsene som 
administrerer de øvrige divisjonene. Alle resultater finnes i:  badmintonportalen.no   
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RAPPORT FRA TOPPIDRETTSKOMITEEN (TIK) 2014-16 
 
Toppidrettskomiteen har i perioden bestått av følgende medlemmer:  
Leder:   Tor-Egil Kristensen  
Nestleder:   Øistein Høksnes 
Medlemmer: Helene Abusdal og Geir Storvik (begge fra høsten 2015) 
 

Toppsatsingen  
For å illustrere hvilken retning vi har på utviklingen i norsk badminton om dagen, har vi tatt 
for oss plasseringen til beste norske spiller på BWF ranking på 3 ulike tidspunkter: 
 

  Beste norske plassering BWF ranking 

  07.07.2011 02.01.2014 05.05.2016 

HS 255 146 102 

DS 136 571 434 

HD - 184 146 

DD - 512 280 

MD - 686 286 

 
I tillegg har vi tatt for oss antall norske spillere/par på de samme tre listene: 
 

  Antall spillere/par på BWF ranking 

  07.07.2011 02.01.2014 05.05.2016 

HS 2 15 17 

DS 1 6 16 

HD 0 8 9 

DD 0 3 13 

MD 0 6 12 

Sum 3 38 67 

 
Denne fremgangen kommer i en periode da antallet spillere/par totalt sett på BWF ranking 
har økt med 172% (fra 2011 til 2016). Vår fremgang sammenlignet med andre land kan 
skyldes flere ting: 
 

- System og kultur er i ferd med å etablere seg, og flere spillere enn noen gang har nå 
badminton som sin hovedgeskjeft.  

- Det arbeides meget godt i mange klubber og kretser, og NBF er helt avhengige av 
dette for å kunne få til utvikling. 

- Flere norske spillere reiser til BWF turneringer på eget initiativ. 
- Flere klubber / kretser sender spillere til BWF turneringer. 
- Det arbeides godt rundt seniorlandslaget av Vladimir Vangelov og Johnny Askevig. 

 
Høsten 2014 deltok vi med lag på EM Mixed Team i Dublin. Vi møtte Irland, Bulgaria og 
Slovakia i vår pulje. Vi tapte mot Irland og Bulgaria, og slo Slovakia. Dette var for øvrig første 
seier i en seniorlandskamp siden 2007. 
 
Våren 2016 deltok vi med lag under EM for herrelag (Thomas Cup) i Kazan. Vi møtte Polen, 
Spania, Belgia og Italia. Etter tap mot de 3 førstnevnte, slo vi Italia i den siste kampen. 
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EM individuelt er en invitasjonsturnering, der BE inviterer spillere som har kvalifisert seg 
gjennom prestasjoner i året opp til påmeldingsfristen. Norge fikk i april 2016 med 6 spillere i 
4 forskjellige kategorier, og der er første gang i historien dette har skjedd. 
 
Foruten det fokuset vi har hatt på å øke bredden i toppen, har det også vært en betydelig 
innsats rundt OL kvalifiseringen til Marius Myhre. I skrivende stund tyder mye på at han er 4. 
reserve på listen over inviterte til Rio. 
 
Marius har hatt en rekke sterke resultater, og de toppes naturligvis av hans seier i NIC på 
hjemmebane i 2015. Han vant også sin første turneringsseier i utlandet gjennom triumfen i 
Croatian International tidligere i år.  
 
Vladimir Vangelov har vært trener på senteret i Oslo i hele perioden, og med dette stått for 
en svært viktig og etterlengtet stabilitet i trener rollen. Johnny Askevig har vært sportssjef, og 
har nettopp fått forlenget sin kontrakt ut over 2016.  
 
I trenerapparatet for ungdommer har vi også hatt med oss Sondre Flåten Jørgensen og 
Christian Thode (talentteam), og Javier Bish (ansvarlig for U17).  
 

Tiltak etter evaluering 2015 
Etter initiativ fra TIK, ble det iverksatt en evaluering av toppidrettssatsingen i Norge høsten 
2014. Resultatet ble lagt frem på ledermøtet 2015, og behørig debattert der. Det fremkom 
en rekke forbedringspunkter og forslag, og her er noen av de tiltakene vi har iverksatt: 
 

1. TIK ble utvidet med 2 medlemmer  
2. Foresatt / trener skal inviteres ved formelle møter med spillerne 
3. Foresatt / spiller skal inviteres til samtale når spillere velger å slutte 
4. Informasjon 

a. Tilstede på alle rankingturneringer i alle klasser 
b. Hyppigere foreldremøter, spesielt i de yngre klassene 
c. Trenere invitert til samlinger 
d. Hyppigere samtaler med spillerne, spesielt i de eldre klassene 

5. Spillere utenfor Oslo kan være med i seniorlandslagstroppen 
6. U19 spillere inviteres til Oslo senteret for å skape trygghet 
7. Fadderordning og velkomstuke for nye Oslo spillere 
8. Über Cup prosjekt 

 

Integrering 
Helle Sofie Sagøy ble dobbelt Europamester (single og mixed double) under 
Europamesterskapet i Spania høsten 2014. Ett år senere ble hun dobbelt Verdensmester 
(single og double) under verdensmesterskapet i England. 
 
Helle har plassert Norge på det internasjonale parabadminton kartet både gjennom disse 
prestasjonene, og gjennom en rekke andre sterke resultater i internasjonale turneringer. På 
BWF rankinglisten publisert i mai 2016, er hun nr 1 i verden i både single og double.  
 
NBF har sendt trener med til alle oppdragene, og det har nesten utelukkende vært Christian 
Thode som har fulgt henne rundt i verden. 
 
Helle har i perioden også blitt kåret av BWF til Female parabadmintonplayer of the year, og 
mottok prisen under en gallamiddag i Dubai i desember 2015. 
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Hun har videre blitt nominert til «Årets kvinnelige funksjonshemmede utøver» på den norske 
Idrettsgallaen, og var også nominert til BE sin kåring av Female parabadmintonplayer of the 
year. 
 
Gjennom perioden har 3 spillere deltatt på aktiviteter i regi av integreringslandslaget. 
 

U-landslagene 
For alle årgangene gjelder det at BEC har tilpasset seg BWFs aldergrupper. Det betyr at vi 
har landslag som ikke følger BEC og BWF turneringskalender. Spillerne kan være U19 
spillere nasjonalt og senior internasjonalt de siste 6 månedene av deres U19 landslagtid. For 
alle årganger hadde vi samlinger i mai (4 dager) og august (7 dager U17/19/senior 5, dager 
TT) med stor deltakelse.   
 

U19  
2014. Samling i Odense med deltagelse i U19M Danish Junior hvor Vilde Espeseth vinner 
DS. Torjus Flåtten og Sturla F Jørgensen / Carl Christian Mork blir nr 2 i HS og HD. 
Portugal Open Junior: Semifinale til Carl Christian Mork / Sturla F Jørgensen. Til Hungary 
Open sendte vi en stor tropp og beste resultat ble Vilde Espeseth i fjerde runde i DS. Som 
oppkjøring til EM sendte vi laget til Odense på samling samt senior A-turnering hvor beste 
resultat var en kvartfinale til Marlene Wåland i DS. 
Under EM i Polen spilte vi noen veldig tette team matcher. Vi tapte 3-2 til Romania og Irland, 
4-1 til de senere vinnerne fra Spania og vinner 3-2 mot Kypros. I den individuelle turneringen 
vant vi få kamper, men et mer enn godkjent mesterskap. 
 
2015. Etter en 2014 sesong med veldig mange turneringer blev 2015/16 med få turneringer 
til U19 Gruppen. Det har til gjengjeld vært en del samlinger i Odense og Oslo. I mars 2016 
sendte vi igjen et lag på samling i Odense og etterfølgende senior turnering. Beste resultater 
her var Emilie Sotnes Hamang som vant B-rækken i DS. Men alle spillerne vant en del 
kamper så bra turnering for alle. I juni sendte vi store deler av U19 laget til Latvia 
International. Resultater er ukjent i skrivende stund.  
 

U17 
2014. Vi innførte en politikk hvor vi sendte en trener til noen turneringer og klubbene skulle 
så selv melde på spillere. Det ble ingen suksess og vi fortsatte derfor ikke med dette i 2015. 
I februar 2015 sendte vi et lag til Essex i England. En vanskelig turnering men alle spilte en 
bra turnering mot noen av Englands beste spillere. Radu Carlan var med som Coach og var 
veldig fornøyd. Aros Cup: Vi sendte et lag med 6 spillere til en sterk U17 E turnering. Emilie 
S Hamang spilte seg i kvartfinalen. 
 
2015. Vi sendte et lag til Denmark Junior som delto både på samling i Odense og turnering. 
Beste resultat var kvartfinaler til Frida Hamang i DS og Frida/Emma Wåland i DD. Som 
oppkjøring til EM U17 var de 8 spillerne i Odense hvor de trente sammen i 5 dager. EM i 
Lublin i Polen var en stor utfordring for U17 laget. En tøff pulje for Norge og dessverre tapte 
vi de 4 lagkampene vi spilte. I den individuelle turneringen spilte alle bedre og beste resultat 
var Markus Barth som kom i 4 runde i HS. Her tapte Markus knepent til den senere 
semifinalisten, så bra resultat for Markus. 

 

TT 
I både 2014 og 15 sendte vi et lag til Nordic Camp med Sondre F. Jørgensen som trener. 
Sondre var veldig fornøyd med de norske spillere som var på høyde med de andre 
nasjonene fysisk og teknisk. I 2014 prøvde vi akkurat som i U17 å sende en trener til 
utvalgte turneringer. Det virket ikke etter hensikten og derfor gjorde vi om på dette i 2015. 
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I 2015 besluttet TIK å gjennomføre en kombinert tur til Danish Junior Cup individuelt og lag, 
samling i Odense og til sist Denmark Junior. En stor suksess hvor spillerne våre fikk masser 
av input og erfaring. Dette er helt sikkert en tur som vi kan dra nytte av også i fremtiden.  
 

Helse 
Styrke: 
Svend Linderoth har vært styrketrener for NBF i hele perioden og gjør en veldig bra jobb. Vi 
må fortsette å ha fokus på styrkedelen i toppsatsningen og Svend er en viktig del av denne 
jobben. 
 
Behandling: 
Svend Linderoth har utover ansvaret for styrketreningen vært behandler for landslagspillerne 
og har forsøkt å holde landslaget skadefritt. Han har gjort en fremragende jobb, og er en 
viktig del av profesjonaliseringen av TIK og NBF. 
 
Mental: 
Johnny Askevig har hatt ansvaret for den mentale treningen i NBF denne tingperioden. 
Frank Dalsgaard har vært til stede på enkelte samlinger, men langt mindre enn tidligere.  
 
Vi jobber stadig vekk med prinsippene i Total Commitment, som blant annen går ut på å 
gjøre spillerne våre mer selvstendige. Så snart dette konseptet er implementert merker vi at 
spillerne ser på seg selv fremfor på alle andre for å finne utviklingsmuligheter. «Hva kan jeg 
gjøre for å fremme min egen utvikling»? Vi ser at begrepet 24-timers-utøver er i ferd med å 
komme under huden på flere og flere spillere.  
 

Økonomi 
TIK opplever økonomien som svært presset. Kostnadene har i perioden økt betydelig som 
følge av tre forhold: 
 

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

utenlands 
- Satsingen de siste årene har resultert i mange flere spillere med gode internasjonale 

prestasjoner, og disse må selvsagt følges opp 
 
Det er også viktig for tinget å kjenne til at TIK arbeider på tvers av komiteene. Som 
eksempler kan nevnes trenerutdanning gjennom vgs tilbud, klubb besøk og 
breddesamlinger. Disse aktivitetene står for en betydelig andel av det som innrapporteres til 
NIFs såkalte Post 3 midler – støtte til barn og ungdom. Regnskapet viser at vi i 2015 hadde 
inntekter på godt og vel 1,7 mill på denne posten, og vi er ett av få særforbund som øker på 
denne posten. 
 

Badminton i videregående skole  
Vi har nå tilbud om badminton på toppidrettslinja i minst 8 byer i Norge.  
 
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. 
 

TT til UK 
Etter forslag fra TIK har styret besluttet at UK heretter skal ha ansvaret for gjennomføring av 
samlinger for TT.  
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Turneringsaktiviteten i U13 klassen vil vi overlate til klubber/kretser, mens TIK fortsatt vil ha 
ansvaret for turneringsaktivitet for de beste U15 spillerne.  

 

Åpent landslagsuttak 
Etter forslag fra TIK har styret besluttet at vi heretter skal ha åpne landslagsuttak. Dette 
innebærer at også spillere som ikke trener til daglig ved senteret i Oslo kan bli tatt ut i 
landslagstroppen.  
 
Det er viktig å merke seg at spillere som ønsker å satse mot OL må være i Oslo til daglig. 

 

TIK vil bruke ressurser på mesterskap 
I U-klassene har TIK i slutten av denne tingperioden vedtatt at vi heretter vil bruke 
mesteparten av våre ressurser på deltagelse i mesterskapene (EM og VM). Dette innebærer 
at reiser i NBF regi til turneringer i f.eks. Danmark i stor grad vil opphøre. Vi håper klubber 
og kretser er sitt ansvar bevisst rundt dette, og overtar organiseringen av slike turneringer. 
 
Bakgrunnen for vedtaket er innspill fra klubber / tillitspersoner, som mener at mesterskapene 
er viktige. Vi kommer tilbake til økonomi lenger ned i rapporten, men kombinasjonen av flere 
spillere som satser, og mindre penger har også vært en viktig faktor i denne beslutningen. 

 

Über Cup prosjekt 
I perioden har det blitt besluttet å starte et Über Cup prosjekt. Formålet er å gi flere jenter et 
mål å strekke seg etter, og på den måten forsøke å høyne nivået på de aller beste. 
 
Vi sendte ut en forespørsel til et utvalg av jenter, og de som har meldt sin interesse vil bli 
innkalt til en uttakssamling høsten 2016. 
 

Konklusjon 
Struktur er på plass, og vi ser gradvis at en sterk kultur er i ferd med å vokse frem. Som det 
tydelig fremgår av tabellene i starten av rapporten, har vi en meget positiv utvikling hva 
angår plasseringen til våre beste spillere. Også antallet norske spillere som er representert 
på listene øker betydelig. Sagt på en annen måte, har både toppen og bredden i toppen blitt 
betydelig bedre gjennom perioden. 
 
Vi får mange 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 en spiller som hevder seg på ypperste 
internasjonale nivå, og utfordringen nå blir å legge til rette for ytterligere videreutvikling for 
Helle, samtidig som vi må jobbe for økt bredde i toppen også på para-teamet. 
 
Økonomien er svært presset, men vi jobber hardt for å skape inn mest mulig aktivitet 
innenfor stadig strammere rammer. I denne sammenheng må både kretser, klubber og 
enkeltspillere (foreldre) få honnør for en betydelig egeninnsats. 

 

 

RAPPORT FRA UTVIKLINGSKOMITEEN (UK) 2014 – 2016 
 

Leder: Anne Lisbet Flåten 
Nestleder: Øystein Meland Telle 
Komitemedlemmer: Kåre G. Sørensen og Hans Jarle Einarsen 
 
Utviklingskomiteen (UK) skal arbeide for å spre kjennskap til og interesse for badminton. 
Hovedmålsettingen for perioden har vært å øke medlemsmassen fra ca. 5000 til 7500. Dette 
målet er ikke nådd. Tallene fra 2014 viste en økning fra 5138 (2013) til 5534 i 2014. Tallene 
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fra 2015 viser en nedgang igjen og vi endte opp med 5029 medlemmer fordelt på 107 
klubber. 
Vi kan bare håpe på at de tiltakene vi har jobbet med er noe av årsaken til at 
medlemsmassen holder seg noe lunde stabil. 

 

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. 
Klubbene /kretsene har hatt tilbud om samlinger med klubbmøter, foreldre og barn- kurs og 
hjelpetrenerkurs.  Vi har prøvd å gjøre flere ting på en helg, for å spare reise og- boutgifter. 
UK har da bl.a. samarbeidet med IUK . 
Det ble gjennomført tre større tiltak for eksisterende klubber høsten 2014. Alle på 
Vestlandet: Stavanger, Karmøy/Haugesund og Bergen. 
Høsten 2015 ble det holdt et foreldre og barn-kurs i Båtsfjord. 
Tilbakemeldingene fra klubbene har vært gode.  Disse helgene med fokus både på spillere, 
trenere, foreldre og ledere har vi stor tro på og ønsker å arbeide videre med. 
 
I tillegg er det 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. 
Denne sesongen har vi fått utdannet en ny klubbutvikler og det er utviklingskonsulent André 
Høidebraaten, og han har besøkt disse klubbene: Haugerud IF, Eidsvoll BK, Drøbak Frogn 
IL, Stavanger BK, Haugesund BK og Bergen BK. 
 
Det har vært arrangert fotokonkurranser og i 2015 ble Ålesund 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 2014 var det 25 klubber som deltok med ulike aktiviteter som åpen hall, nybegynnerkurs, 
crossminton og stand på kjøpesenter. På kjøpesentrene har vi en flott mulighet til å spre 
informasjon til mange.  
Klubbene får tilsendt t-skjorter og plakater fra NBF.  
I 2015 var det 20 klubber som var med. Nytt dette året var logoen, det ble laget film og det 
var mulig for klubbene å kjøpe roll-ups med hull for servekonkurranser.  Filmene ble flittig 
delt og ble vist over 14000 ganger på facebook. 
 

Høsten 2015 ble «Verdens kuleste dag» arrangert på Akershus festning.  Dette var 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 ni 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. NBF er hovedarrangør for 
landsfinalen med Kragerø BK som viktig medarrangør.  
I 2014 deltok 16 lag fra 6 kretser. 
Vinnere U13: Leksvik 
Vinnere: U15: Moss 
I 2015 deltok 18 lag fra fem kretser. 
Vinnere U13: Haugerud 
Vinnere U15: Moss 
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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 fire kretser. 
Hallen og Kragerø Sportell og Appartements er booket for 2017. 

 

Crossminton 
Ansvarlig: Erik Heggelund 
Vi har per dags dato to crossmintonklubber med 30 medlemmer. Det har vært arrangert to 
turneringer i Norge hvert år. I april 2016 var det fire spillere som deltok i Polish Open i 
Warszawa. Morten Påsche tok seg helt fram til finalen, selv om det ble tap i tredje sett, er 
han den første nordmannen på pallen internasjonalt.  
Vi startet i høst et samarbeid med Norges Fotballforbund (NFF) gjennom deres Fotball 
Fritidsordning (FFO). Der har vi et tilbud hvor barn som deltar på FFO også får prøve 
crossminton. Vi har sammen med NFF og Klubben AS kjøpt inn 30 sett som rullerer på alle 
fotballkretsene. Tilbakemeldingen fra NFFs kontaktperson er svært positiv. 

 

Anlegg 
Ansvarlig: Visepresident Arild Hammeren 
Leder: Gunnar Jacobsen 
Medlem: Per Corneliussen 
For å få økt antall medlemmer i Norges Badmintonforbund må tilgangen/halltid til 
flerbrukshaller styrkes og samtidig få etableringer av nye flerbruksanlegg som er tilpasset 
badmintonssporten brukskrav. 
Det er laget en god plan for det videre arbeidet og NBF er registrert som bruker  på doffin for 
å få med seg alle prosjekter som omfatter anlegg. 
 
 

Kommunikasjon og sosiale medier 
I langtidsplanen for 2012 – 2016 står det at et av våre fokusområder er å videreutvikle 
bruken av websider og andre digitale plattformer som sentrale verktøy. 
Kommunikasjon er viktig, spennende og utfordrende. 
Arbeidet med dette har blitt intesivert i perioden. Dette jobbes det mye med og bruken av de 
sosiale mediene øker. Primo  mai har forbundets facebookside oppnådd 2370 likes. På 
Instagram har vi 606 «følgere».   
 
Det har vært livestreaming fra blant annet Norgesmesterskapene senior, Norwegian 
International og Ungdomslekene. 
Det er gjennom SFA inngått avtale om livestreaming med Dagblad-TV. 
 
IKT-utvalg: 
På Forbundstinget 2014 medførte sak D – «Utvidelse av forbundets web-, sosiale medier og 
kollaborasjonsløsninger til utvalgte felles forbund-krets-klubb løsninger» at det ble etablert et 
interim IKT, strategi og samordningsutvalg.  
Medlemmene i interim-utvalget for IKT, strategi og samordning har i perioden vært:  

• Christian Thode (interim leder og web-ansvarlig forbundskontoret), 
• Ørjan Aarekol (web-ansvarlig eksternt/avtale NBF) 
• Kjetill Gunnarson (representant badminton kretsene) 
• Øystein Meland Telle (representant utviklingskomiteen) 
• Marius Røed (representant badmintonklubbene) 
• Ottar Stenrud (representant badmintonportal-applikasjonen) 
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Utvalget har hatt uregelmessige møter, har gjort en større kartleggingsjobb av eksisterende 
IKT, web- og sosiale medieløsninger, og har gjort en stort og arbeidsintensiv innsats på PR 
og kommunikasjonssiden ved hjelp av et stadig økende antall sosiale medier. Utvalget har 
også jobbet med verktøy som kan styrke badminton-Norges prosjektstyringskultur. 
NIF IT er og vil bli en stadig viktigere aktør i NBF-utvalgets arbeide, og dermed må varige 
samarbeidsformer utvikles og styrkes mellom NBF og NIF IT. 
Utvalget er likevel fortsatt i en etableringsfase og jobber fortsatt med å balanse 
kompetansenivåer mellom medlemmene fra forbund, NIF, idrettskrets, krets, og klubber. 
Utvalget ser at kompetansenivået også må styrkes hos ansatte i administrasjonen. 
 

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. 
2015: 9 skoler, fra 2. trinn på barneskolen til videregående skole, 964 elever involvert. 
2016: Per dags dato. 3 skoler, fra 3. trinn på barneskolen til videregående skole, 275 elever 
involvert.  
Hamar BK arrangerte skolemesterskap i juni 2015 med 85 deltagere og 22. januar 2016 
med 107 elever. 
Sandefjord arrangerte skolemesterskap høsten 2015 med 170 elever fra 3. trinn – 7. trinn. 
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 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 jenten vi har. I 
2014 var det ikke satt av midler til jentetiltak, men i 2015 var det god aktivitet. 
Kretser og klubber kunne søke UK om støtte til jentetiltak. Vi fikk inn ni gode søknader og 
alle fikk tilbud om støtte. Sju av tiltakene ble gjennomførte og 134 jenter fikk noe ekstra.  
I tillegg til disse tiltakene ble det arrangert en nasjonal samling på Olympiatoppen (OLT). 
Arrangør var UK og alle jenter født i 2000 og eldre ble invitert. 34 jenter kom og det ble ei 
innholdsrik helg med god variasjon mellom foredrag og trening. Fokuset var at NBF trenger 
jenter som spillere, ledere, trenere og dommere. Trenere, ledere og foredragsholdere var 
også bare kvinner. Tilbakemeldingene fra jentene var positive. Noe av det de trakk fram som 
positivt var:  

- Kombinasjonen trening og foredrag 

- At det bare var jenter med 

- At samlinga var på OLT 

De kunne tenkt seg et større fokus på det sosiale som gruppe. 
Positivt er det også at Badminton Europe ønsket en rapport om samlinga. Den kan leses 
her: 
http://badmintoneurope.com/cms/default.aspx?clubid=4685&cmsid=239&pageid=5381&m=3
051662 
 

Integrering – bredde og topp 
Norges Badminton Forbund (NBF) har i perioden prioritert badminton for spillere med 
funksjonshemming høyt og fra og med august 2015 har Christian Thode hatt stilling som 
konsulent for denne gruppen på heltid. Både innenfor områdene bredde- og toppidrett.  
Christian har vært instruktør i regi av Badminton World Federation (BWF) på en para-
badminton samling i Paris vår 2016.  
Svenja Tyrhardt, Karmøy BK og Christian har likeledes deltatt på Badminton Europes (BE) 
para-badminton konferanse arrangert i desember 2015 i Veenendal, Nederland.  

http://badmintoneurope.com/cms/default.aspx?clubid=4685&cmsid=239&pageid=5381&m=3051662
http://badmintoneurope.com/cms/default.aspx?clubid=4685&cmsid=239&pageid=5381&m=3051662
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NBF deltok på i alt 12 av 16 Grenseløse Idrettsdager arrangert av Norges Idrettsforbund i 
2015. Disse blir arrangert årlig og arrangeres rundt i hele Norge med aktiviteter for folk med 
en funksjonsnedsettelse. Også i 2016 kommer NBF å delta på så mange vi får til. 
 
Ved Idrettsregisteringen 2015 var det registrert 35 funksjonshemmede medlemmer i norske 
badminton klubber/grupper. 
 
Vi har i 2015 hatt tre spillere som har deltatt på internasjonale para-badminton turneringer. 
Disse tre spillene deltar også på norske turneringer og lagspill. To spillere har deltatt på 
nasjonale landslagssamlinger og opplegget rundt landslaget. 
 
Utover trening for spillere med fysiske funksjonsnedsettelser har vi i regi av NBF begynt 
trening av spillere med mentale nedsettelser, bl.a. Downs Syndrom.  Vi har også spillere i 
norske badmintonklubber med hørselshemming.  Dermed kan vi i årene som kommer 
potentielt få utøvere med ved Paralympics 2020, Special Olympics 2017 og 2019 samt 
Deaflympics 2017 og 2019.  
 
Helle Sofie Sagøy, Klæbu IL tok ved para-badminton verdensmesterskapene 2015 i England 
gull i SL4 single klassen samt i double klassen SU5/SL3. Hun ligger som nr. en i single og 
damedouble på verdensrankingen, samt nr. 7 i mixeddouble. Dette er oppnådd som følge av 
seire og gode resultater i VM, samt seire i  Spanish, China og Ireland International 2015. 
Helle Sofie mottok BWFs pris ”Para-badminton player of the year 2015” ved Super Series 
finalen i november i Dubai 2015. 
Hun ble også nomineret av BE til BWFs galla i kategorien ”Best European Para player of the 
year 2015 ”  
Helle Sofie ble utover BWFs og BEs pris nominert ved Idrettsgallaen 2016 i kategorien Årets 
kvinnelige funksjonshemmede utøver som en av tre utøvere. 
 
I 2016 kommer vi fortsatt til å jobbe med å få flere funksjonshemmede medlemmer i regi av 
NBF. Vi kommer til å delta på Grenseløse Idrettsdager 2016 samt delta på internasjonale 
turneringer. Styrket kommunikasjon med klubbene om spillere med en funksjonshemming 
og tilrettelegging av trening er et av fokuspunktene. I september 2016 deltar vi på 
Europamesterskapene i Nederland.  
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Norges Badmintonforbund

Resultatregnskap 2014

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2014 2013

1

INNTEKTER

Sponsor- og salgsinntekter 834 391 1 401 794

Offentlige tilskudd 2 4 477 839 6 588 186

Andre inntekter 3 2 916 050 3 167 302

Sum driftsinntekter 8 228 280 11 157 281

Varekostnad 8 751 24 292

Lønns- og personalkostnader 4 2 436 022 2 279 834

Avskrivninger 7 18 333 33 684

Tilskudd 5 196 424 582 557

Andre driftskostnader 6 5 837 345 8 106 471

Sum driftskostnader 8 496 875 11 026 837

Driftsresultat -268 596 130 444

Finansposter

Finansinntekter 156 051 169 921

Finanskostnader 8 360 8 480

Sum finanskostnader 147 691 161 442

ÅRSRESULTAT -120 905 291 886

Disponering av årets resultat

Til/fra egenkapital 13 -120 905 291 886

Avsetning/selvpålagte restriksjoner 0 0

Sum disponering -120 905 291 886  
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Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 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    

avkrives 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 foreventes 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 2014
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Note 2 Offentlige tilskudd

Regnskapsposten består av: 2014 2013

Rammetilskudd inkl. regiontilskudd fra NIF 1 815 677 2 231 544

Integreringstilskudd fra NIF 121 440 70 000

Barne- og ungdomsmidler fra NIF 1 534 834 1 655 979

Utviklingsorientert ungdomsidrett fra NIF 381 651  

Utstyrsmidler fra NIF 148 249 78 000

Andre tilskudd fra Olympiatoppen 250 000 160 000

Helse- og rehabiliteringstilskudd 100 000 100 000

Sparebankstiftelsen 0 1 887 995

Ungdomslekene 0 400 000

Andre tilskudd 125 988 4 668

Sum 4 477 839 6 588 186  

 

Note 3 Andre inntekter

Regnskapsposten består av: 2014 2013

Medlemsinntekter, herunder lisens og egenandeler 1 382 995 1 556 612

Lagavgifter 179 000 94 500

Loddbøker 233 200 224 000

Momskompensasjon 506 138 391 989

Andre inntekter 604 717 900 200

Sum 2 906 050 3 167 302

Note 4 Lønns- og personalkostnader

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

trenere, støtteapparat og andre. 2014 2013

Lønn 1 820 442 1 729 938

Arbeidsgiveravgift 299 918 280 138

Pensjonskostnader 294 156 249 854

Stipend 0 0

Andre lønnskostnader 21 506 19 904

Sum 2 436 022 2 279 834

Lønn til generalsekretær utgjør kr 712 950 og annen godtgjørelse var kr 4 392.

Revisjonshonorar er kostnadsført med kr 30 250 inkl. mva. til lovpålagt revisjon, og kr 4 125 inkl. mva til  

andre attestasjonstjenster. Det er ikke utbetalt honorar eller annen godgjørelse til styret eller president i 2014.

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

Forbundets pensjonsordninger tilfredstiller kravene i denne lov. For 2014 er det betalt inn kr 319 103, og         

kostnadsført kr 294 156 i pensjonspremie. Forbundets ansatte kan velge å gå av med AFP fra fylte 62 år. 

Ingen av forbundets ansatte har gått av med AFP pr 31.12.2014.

Note 5 Tilskudd

Regnskapsposten består av: 2014 2013

Tilskudd til idrettslag 196 424 541 957

Tilskudd til badmintonkretser 0 1 950

Tilskudd til andre organisasjoner 0 38 650

Sum 196 424 582 557
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Note 6 Andre driftskostnader

Regnskapsposten består av: 2014 2013

Kontorkostnader 548 600 531 487

IT-kostnader 338 023 228 140

Idrettsutstyr, medisinsk utstyr og drakter 210 167 1 997 301

Idrettsfaglig bistand, fysioterapi og lege 1 171 099 1 858 827

Reise- og oppholdskostnader 2 467 298 2 256 035

Andre kostnader (inkludert avsetninger) 1 102 158 1 234 681

Sum 5 837 345 8 106 471

Note 7 Varige driftsmidler 2014 2013

Biler SUM SUM

Anskaffelseskost 01.01.14 168 422 168 422 168 422

Tilgang 275 000 275 000 0

Avgang -45 000 -45 000 0

Gevinst avgang driftsmiddel 11 314 11 314 0

Anskaffelseskost 31.12.14 409 736 409 736 168 422

Akkumulerte avskrivninger pr 31.12.14 153 069 153 069 101 052

Bokført verdi pr 31.12.14 256 667 256 667 67 370

Årets avskrivninger 18 333 18 333 33 684

Økonomisk levetid 5 år

Avskrivningsplan Lineær  

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)  

2014 2013  

Tekst Antall

Anskaffelses-

kost Verdi Verdi  

Litografi u/ramme 26 1 350 35 100 54 000  

Liografi m/ramme 2 1 950 3 900 12 900  

Sum 39 000 66 900

Note 10 Kundefordringer

Debitormassen er oppført til pålydende med fradrag for delkrederavsetning.
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Note 11 Andre kortsiktige fordringer

Regnskapsposten består av: 2014 2013

Utstyrsmidler 2014 148 249 78 000

Mellomregn. DNB-kort 29 618

Til gode merverdiavgift 5.termin 2013 323 659 400 731

Til gode merverdiavgift 6.termin 2014 14 237

Andre påløpte inntekter 43 548 1 890

Forskuddsbetalte kostnader 139 139 168 976

Sum 698 451 649 597

Note 12 Bankinnskudd

Av likvide midler utgjør bundne midler skattetrekkskonto kr 80.731 og Wålands minnefond kr 98.624.

Note 13 Egenkapital Egenkapital med Annen Sum

selvpålagte restriksjoner egenkapital egenkapital

Egenkapital pr 01.01.14 0 4 102 141 4 102 141

Årets endring i egenkapital:

Årets resultat til annen egenkapital 0 -120 905 -120 905

Avsetning/selvpålagte restriksjoner 0 0 0

Egenkapital pr. 31.12.14 0 3 981 236 3 981 236

Note 14 Annen kortsiktig gjeld

Regnskapsposten består av: 2014 2013

Påløpte feriepenger 193 579 184 408

Utstyrsmidler 2013 56 249 78 000

Utgiftsfordeling eliteserien 49 960 62 280

Øvrige påløpte kostnader 401 005 494 095

Ubrukte tilskudd 0 0

Sum 700 793 818 782

Note 15 Annen langsiktig gjeld

Regnskapsposten består av: 2014 2013

Wålands minnefond 98 625 102 080

Sum 98 625 102 080

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 31.12.14 utgjør forbundets netto fordring på konsernkonto kr 3.516.735.  
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Prosjektregnskap 2014  
 
Regnskap 2014 Regn. innt. hittil Årsbud. innt. Regn. kostn. hittil Årsbud. kostn.Regn. res. hittil Årsbud. res.

17005 - Delt. int. møter/kongress 0,00 0,00 39 928,51 40 000,00 39 928,51 40 000,00

17015 - Kontingenter BWF/BEC 0,00 0,00 22 523,86 20 000,00 22 523,86 20 000,00

32006 - NIF - Støtte barn og ungdom - Post 3 -1 579 287,00 -1 485 000,00 0,00 0,00 -1 579 287,00 -1 485 000,00

32010 - NIC -124 689,25 -100 000,00 216 066,82 200 000,00 91 377,57 100 000,00

32015 - Reisestøtte UBM 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00

32020 - U13/U15 lagspill -94 598,00 0,00 159 441,22 70 000,00 64 843,22 70 000,00

32025 - Støtte Barentsamarbeidet 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

32036 - Badminton-portalen -95 000,00 -70 000,00 315 860,54 245 000,00 220 860,54 175 000,00

32040 - Trenerutvikling/talentutvikling -25 000,00 0,00 137 835,32 100 000,00 112 835,32 100 000,00

32050 - Utg.fordeling eliteserien -112 632,00 0,00 112 632,00 0,00 0,00 0,00

34005 - Samarbeidsavtaler -700 188,00 -620 000,00 77 524,51 20 000,00 -622 663,49 -600 000,00

34006 - Landslotteri -233 200,00 -250 000,00 78 245,50 40 000,00 -154 954,50 -210 000,00

34010 - Utstyr anlegg NIF -148 249,00 -120 000,00 52 521,00 120 000,00 -95 728,00 0,00

51005 - Int. oppgaver dommere -14 073,60 0,00 31 301,80 30 000,00 17 228,20 30 000,00

51010 - Nasj. oppgaver dommere -953,00 0,00 32 390,50 30 000,00 31 437,50 30 000,00

52002 - Støtte OLT integrering -130 000,00 -100 000,00 79 283,20 50 000,00 -50 716,80 -50 000,00

52003 - Utviklingsstipend OLT - H.Sagøy -111 885,90 -60 000,00 70 078,70 60 000,00 -41 807,20 0,00

52004 - Utviklingsstipend OLT - Marius Myhre -60 000,00 -60 000,00 55 691,61 60 000,00 -4 308,39 0,00

52006 - Støtte romdøgn TIS/OLT -123 750,00 -100 000,00 123 750,00 100 000,00 0,00 0,00

52007 - Talentteam samlinger  (U13+U15) -192 731,00 0,00 269 710,78 70 000,00 76 979,78 70 000,00

52008 - Talentteam turneringer (U13+U15) -31 427,00 0,00 137 593,73 40 000,00 106 166,73 40 000,00

52010 - U17 samlinger -85 150,00 0,00 136 196,45 60 000,00 51 046,45 60 000,00

52011 - U17 turneringer -20 960,00 0,00 91 478,26 40 000,00 70 518,26 40 000,00

52012 - U19 samlinger -69 750,00 0,00 103 483,15 40 000,00 33 733,15 40 000,00

52013 - U19 turneringer -37 635,00 0,00 148 595,11 90 000,00 110 960,11 90 000,00

52014 - U17 EM -5 850,00 0,00 116 777,77 70 000,00 110 927,77 70 000,00

52015 - U15 EM Basel 0,00 0,00 68 395,48 0,00 68 395,48 0,00

52021 - Disp TIK 0,00 0,00 68 800,16 50 000,00 68 800,16 50 000,00

52026 - WANG toppidrett badminton -50 000,00 0,00 100 900,00 150 000,00 50 900,00 150 000,00

52040 - Toppsatsing Norge -271 500,00 -250 000,00 1 333 288,64 1 200 000,00 1 061 788,64 950 000,00

52041 - Reiser sportssjef/trenere 0,00 0,00 50 165,11 40 000,00 50 165,11 40 000,00

54020 - Turneringer senior/U23 -84 275,16 0,00 221 582,02 130 000,00 137 306,86 130 000,00

54025 - Toppsatsingsgruppe 2 694,43 0,00 61 694,92 60 000,00 64 389,35 60 000,00

54028 - Sparring 0,00 0,00 32 263,27 40 000,00 32 263,27 40 000,00

54032 - Medisinsk støtteapp./styrketrening 0,00 0,00 67 850,00 70 000,00 67 850,00 70 000,00

54035 - Stipend NBF - ranking BWF 0,00 0,00 19 950,00 30 000,00 19 950,00 30 000,00

54040 - Mental trening 0,00 0,00 102 988,43 100 000,00 102 988,43 100 000,00

74005 - Utdanning -28 460,00 -10 000,00 131 397,19 100 000,00 102 937,19 90 000,00

74010 - Utdanning dommere/oppmenn -10 500,00 0,00 41 385,91 25 000,00 30 885,91 25 000,00

74020 - Utdanningsmatr./publ. -24 635,00 -15 000,00 2 922,25 20 000,00 -21 712,75 5 000,00

74025 - Bladet Badminton -103 150,00 -100 000,00 22 978,75 40 000,00 -80 171,25 -60 000,00

74029 - Informasjon/web/klubbmøter/bladet 0,00 0,00 32 760,00 40 000,00 32 760,00 40 000,00

74030 - Utvikling -129 074,40 -100 000,00 664 910,77 600 000,00 535 836,37 500 000,00

74033 - Anlegg 0,00 0,00 711,50 5 000,00 711,50 5 000,00

74035 - Reiser forbundskontoret 0,00 0,00 65 812,72 60 000,00 65 812,72 60 000,00

74050 - Integrering bredde -101 442,00 -60 000,00 102 345,60 60 000,00 903,60 0,00

90010 - Styrets møteutgifter 0,00 0,00 93 767,75 80 000,00 93 767,75 80 000,00

90011 - Deltagelse i andre møter 0,00 0,00 25 290,75 20 000,00 25 290,75 20 000,00

90015 - Arbeidsutvalget 0,00 0,00 62 768,00 50 000,00 62 768,00 50 000,00

90020 - Forbundsting/ledermøte -81 880,00 0,00 141 647,97 50 000,00 59 767,97 50 000,00

90045 - Møteutgifter - KK 0,00 0,00 18 440,65 10 000,00 18 440,65 10 000,00

90080 - Møteutgifter - TIK 0,00 0,00 19 200,49 20 000,00 19 200,49 20 000,00

90085 - Møteutgifter - IUK 0,00 0,00 290,00 5 000,00 290,00 5 000,00

90090 - Møteutgifter UK 0,00 0,00 2 586,00 10 000,00 2 586,00 10 000,00

95000 - Administrasjon -1 834,08 0,00 2 107 602,02 2 150 000,00 2 105 767,94 2 150 000,00

95005 - Utmerkelser/gaver 0,00 0,00 19 332,09 10 000,00 19 332,09 10 000,00

98005 - Medlemslisens -582 900,00 -640 000,00 75 019,00 65 000,00 -507 881,00 -575 000,00

98010 - Klubbavgift -92 000,00 -95 000,00 3 000,00 0,00 -89 000,00 -95 000,00

98015 - Rammetilskudd NIF - Post 2 -1 922 873,00 -1 980 000,00 0,00 0,00 -1 922 873,00 -1 980 000,00

98020 - Klassifiseringsavgift -40 000,00 -35 000,00 6 000,00 0,00 -34 000,00 -35 000,00

98025 - Inntekter andre tiltak -198 796,65 -10 000,00 47 417,63 0,00 -151 379,02 -10 000,00

98030 - Renteinntekter 0,00 -150 000,00 -155 815,01 0,00 -155 815,01 -150 000,00

98035 - Momskompensasjon -510 645,00 -550 000,00 5 625,00 0,00 -505 020,00 -550 000,00

Totalt -8 228 279,61 -6 960 000,00 8 349 185,40 6 960 000,00 120 905,79 0,00  
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Norges Badminton Forbund

Balanse per 31.desember 2015

EIENDELER NOTE 2015 2013

Anleggsmidler  

Varige driftsmidler

Inventar og utstyr 7 201 667 256 667

Sum varige driftsmidler 201 667 256 667

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler 8 30 000 30 000

Sum finansielle anleggsmidler 30 000 30 000

Sum anleggsmider 231 667 286 667

Omløpsmidler

Fordringer på ansatte 2 377 0

Beholdning baller 122 500 0

Beholdning bilder 9 34 950 39 000

Kundefordringer 10 268 710 417 510

Fordringer NIF konsernkontoordning 1, 16 3 589 898 3 516 735

Andre kortsiktige fordringer 11 178 389 698 451

Sum fordringer 4 196 825 4 671 695

Bankinnskudd, kontanter o.l. 12 437 154 349 762

 

Sum omløpsmidler 4 633 979 5 021 457

SUM EIENDELER 4 865 647 5 308 125

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital 13 3 981 236 4 102 141

Årsresultat 13 121 401 -120 905

Sum egenkapital 4 102 638 3 981 236

Annen langsiktig gjeld

Avsetninger fond 15 99 743 98 625

Sum langsiktig gjeld 99 743 98 625

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 154 656 348 768

Skatt og offentlige avgifter 172 115 178 703

Annen kortsiktig gjeld 14 336 494 700 793

Sum kortsiktig gjeld 663 266 1 228 264

Sum gjeld 763 009 1 326 889

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 4 865 647 5 308 125
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Norges Badminton Forbund

Resultatregnskap 2015

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2013

1

INNTEKTER

Sponsor- og salgsinntekter 1 481 143 834 391

Offentlige tilskudd 2 5 974 702 4 477 839

Andre inntekter 3 3 218 300 2 916 050

Sum driftsinntekter 10 674 145 8 228 280

Varekostnad 1 350 8 751

Lønns- og personalkostnader 4 2 583 373 2 436 022

Avskrivninger 7 55 000 18 333

Tilskudd 5 1 180 143 196 424

Andre driftskostnader 6 6 825 726 5 837 345

Sum driftskostnader 10 645 592 8 496 875

Driftsresultat 28 554 -268 596

Finansposter

Finansinntekter 107 629 156 051

Finanskostnader 14 781 8 360

Sum finanskostnader 92 848 147 691

ÅRSRESULTAT 121 401 -120 905

Disponering av årets resultat

Til/fra egenkapital 13 121 401 -120 905

Sum disponering 121 401 -120 905
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Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 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    

avkrives 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 Badminton Forbund

Noter til regnskapet 2015
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Note 2 Offentlige tilskudd

Regnskapsposten består av: 2015 2014

Rammetilskudd inkl. regiontilskudd fra NIF 1 966 472 1 815 677

Integreringstilskudd fra NIF 329 185 121 440

Barne- og ungdomsmidler fra NIF 1 718 987 1 534 834

Utviklingsorientert ungdomsidrett fra NIF 412 377 381 651

Utstyrsmidler fra NIF 54 076 148 249

Andre tilskudd fra Olympiatoppen 906 250 250 000

Helse- og rehabiliteringstilskudd 0 100 000

Sparebankstiftelsen 584 475 0

Andre tilskudd 2 880 125 988

Sum 5 974 702 4 477 839

 

Note 3 Andre inntekter

Regnskapsposten består av: 2015 2014

Medlemsinntekter, herunder lisens og egenandeler 1 405 142 1 382 995

Lagavgifter 205 000 179 000

Loddbøker 345 750 233 200

Momskompensasjon 446 309 506 138

Andre inntekter 816 099 604 717

Sum 3 218 300 2 906 050

Note 4 Lønns- og personalkostnader

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

trenere, støtteapparat og andre. 2015 2014

Lønn 2 042 124 1 820 442

Arbeidsgiveravgift 314 772 299 918

Pensjonskostnader 179 116 294 156

Stipend 25 000 0

Andre lønnskostnader 22 360 21 506

Sum 2 583 373 2 436 022

Lønn til generalsekretær utgjør kr 719 442 og annen godtgjørelse var kr 4 392.

Revisjonshonorar er kostnadsført med kr 26 875 inkl. mva. til lovpålagt revisjon.  

Det er ikke utbetalt honorar eller annen godgjørelse til styret eller president i 2015.

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 31.12.2015.

Note 5 Tilskudd

Regnskapsposten består av: 2015 2014

Tilskudd til idrettslag 114 143 196 424

Tilskudd til særforbund 975 000 0

Tilskudd til andre organisasjoner 91 000 0

Sum 1 180 143 196 424
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Note 6 Andre driftskostnader

Regnskapsposten består av: 2015 2014

Kontorkostnader 498 422 548 600

IT-kostnader 199 805 338 023

Idrettsutstyr, medisinsk utstyr og drakter 629 159 210 167

Idrettsfaglig bistand, fysioterapi og lege 1 032 821 1 171 099

Reise- og oppholdskostnader 3 003 212 2 467 298

Andre kostnader (inkludert avsetninger) 1 462 307 1 102 158

Sum 6 825 726 5 837 345

Note 7 Varige driftsmidler 2015 2014

Biler SUM SUM

Anskaffelseskost 01.01.14 275 000 275 000 168 422

Tilgang  0 275 000

Avgang  0 -45 000

Gevinst avgang driftsmiddel  0 11 314

Anskaffelseskost 31.12.14 275 000 275 000 409 736

Akkumulerte avskrivninger pr 31.12.14 73 333 73 333 175 519

Bokført verdi pr 31.12.14 201 667 201 667 234 217

Årets avskrivninger 55 000 55 000 18 333

Økonomisk levetid 5 år

Avskrivningsplan Lineær  

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)  

2015 2014  

Tekst Antall

Anskaffelses-

kost Verdi Verdi  

Litografi u/ramme 23 1 350 31 050 54 000  

Liografi m/ramme 2 1 950 3 900 12 900  

Sum 34 950 66 900

Note 10 Kundefordringer

Debitormassen er oppført til pålydende med fradrag for delkrederavsetning.
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Note 11 Andre kortsiktige fordringer

Regnskapsposten består av: 2015 2014

Utstyrsmidler 40 496 148 249

Mellomregn. DNB-kort 0 29 618

Til gode merverdiavgift 5.termin 2013 0 323 659

Til gode merverdiavgift 6.termin 2015 8 096 14 237

Andre påløpte inntekter 54 076 43 548

Forskuddsbetalte kostnader 75 721 139 139

Sum 178 389 698 451

Note 12 Bankinnskudd

Av likvide midler utgjør bundne midler skattetrekkskonto kr 88 895 og Wålands minnefond kr 99 743.

Note 13 Egenkapital Egenkapital med Annen Sum

selvpålagte restriksjoner egenkapital egenkapital

Egenkapital pr 01.01.15 0 3 981 236 3 981 236

Årets endring i egenkapital:

Årets resultat til annen egenkapital 0 121 401 121 401

Avsetning/selvpålagte restriksjoner 0 0 0

Egenkapital pr. 31.12.15 0 4 102 638 4 102 638

Note 14 Annen kortsiktig gjeld

Regnskapsposten består av: 2015 2014

Påløpte feriepenger 218 002 193 579

Utstyrsmidler 49 365 56 249

Utgiftsfordeling eliteserien 54 086 49 960

Øvrige påløpte kostnader 15 042 401 005

Sum 336 494 700 793

Note 15 Annen langsiktig gjeld

Regnskapsposten består av: 2015 2014

Wålands minnefond 99 743 98 625

Sum 99 743 98 625

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 31.12.15 utgjør forbundets netto fordring på konsernkonto kr 3 589 898.  
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Avdelingsregnskap 2015 

Norges Badmintonforbund - regnskap 2015

Regn. innt. hittil Årsbud. innt. Regn. kostn. hittil Årsbud. kostn.Regn. res. hittil Årsbud. res.

1 - Administrasjon

     17005 - Delt. int. møter/kongress -14 508,85 0,00 42 981,64 40 000,00 28 472,79 40 000,00

     17015 - Internasjonale kontingenter 0,00 0,00 17 548,68 20 000,00 17 548,68 20 000,00

     74035 - Reiser forbundskontoret 0,00 0,00 57 742,36 60 000,00 57 742,36 60 000,00

     90010 - Styrets møteutgifter -54 083,00 0,00 144 879,45 80 000,00 90 796,45 80 000,00

     90011 - Deltagelse i andre møter 0,00 0,00 15 837,00 20 000,00 15 837,00 20 000,00

     90015 - Arbeidsutvalget 0,00 0,00 44 556,74 50 000,00 44 556,74 50 000,00

     90020 - Forbundsting/ledermøte -28 275,00 0,00 99 697,94 50 000,00 71 422,94 50 000,00

     95000 - Administrasjon 0,00 0,00 2 038 278,90 2 235 000,00 2 038 278,90 2 235 000,00

     95005 - Utmerkelser/gaver 0,00 0,00 11 009,30 10 000,00 11 009,30 10 000,00

Sum -96 866,85 0,00 2 472 532,01 2 565 000,00 2 375 665,16 2 565 000,00

2 - Finans/marked

     32006 - NIF - Støtte barn og ungdom - Post 3-1 718 987,00 -1 485 000,00 0,00 0,00 -1 718 987,00 -1 485 000,00

     34004 - Widerberg-bilder -81 000,00 0,00 180 000,00 0,00 99 000,00 0,00

     34005 - Samarbeidsavtaler -1 387 236,00 -875 000,00 642 216,34 30 000,00 -745 019,66 -845 000,00

     34006 - Landslotteri -351 069,38 -250 000,00 118 633,15 40 000,00 -232 436,23 -210 000,00

     98005 - Medlemslisens -601 850,00 -600 000,00 -22 643,54 25 000,00 -624 493,54 -575 000,00

     98010 - Klubbavgift -92 000,00 -95 000,00 0,00 0,00 -92 000,00 -95 000,00

     98015 - Rammetilskudd NIF - Post 2 -2 128 034,00 -1 980 000,00 0,00 0,00 -2 128 034,00 -1 980 000,00

     98020 - Klassifiseringsavgift -32 000,00 -35 000,00 0,00 0,00 -32 000,00 -35 000,00

     98025 - Inntekter andre tiltak -78 559,00 -500 000,00 77 987,32 20 000,00 -571,68 -480 000,00

     98030 - Renteinntekter 0,00 -150 000,00 -107 628,86 0,00 -107 628,86 -150 000,00

     98035 - Momskompensasjon -446 309,00 -550 000,00 0,00 0,00 -446 309,00 -550 000,00

     98040 - Avskrivninger -5 251,59 0,00 20 509,39 0,00 15 257,80 0,00

Sum -6 922 295,97 -6 520 000,00 909 073,80 115 000,00 -6 013 222,17 -6 405 000,00

3 - Toppidrett

     52002 - Støtte OLT integrering -200 000,00 -200 000,00 200 128,82 200 000,00 128,82 0,00

     52003 - B-stipend OLT - H.Sagøy -70 000,00 -70 000,00 101 961,78 70 000,00 31 961,78 0,00

     52004 - Utviklingsstipend OLT - Marius Myhre -76 853,55 -60 000,00 172 407,10 60 000,00 95 553,55 0,00

     52006 - Støtte romdøgn TIS/OLT -151 250,00 -125 000,00 151 250,00 125 000,00 0,00 0,00

     52007 - Talentteam samlinger  (U13+U15) -146 500,00 -150 000,00 282 475,45 270 000,00 135 975,45 120 000,00

     52008 - Talentteam turneringer (U13+U15) -19 750,00 -30 000,00 113 465,50 80 000,00 93 715,50 50 000,00

     52010 - U17 samlinger -78 000,00 -80 000,00 171 038,58 160 000,00 93 038,58 80 000,00

     52011 - U17 turneringer -27 310,00 -30 000,00 92 364,51 120 000,00 65 054,51 90 000,00

     52012 - U19 samlinger -105 250,00 -60 000,00 152 990,98 100 000,00 47 740,98 40 000,00

     52013 - U19 turneringer -25 405,00 -40 000,00 136 828,45 150 000,00 111 423,45 110 000,00

     52014 - U17 EM -21 600,00 0,00 135 502,44 70 000,00 113 902,44 70 000,00

     52026 - WANG toppidrett badminton -50 000,00 -80 000,00 85 300,00 170 000,00 35 300,00 90 000,00

     52039 - Tilrettelegging toppsatsing -250 000,00 -250 000,00 932 363,00 950 000,00 682 363,00 700 000,00

     52040 - Toppsatsing Norge -52 590,00 0,00 430 087,71 350 000,00 377 497,71 350 000,00

     52041 - Reiser sportssjef/trenere 0,00 0,00 28 338,15 40 000,00 28 338,15 40 000,00

     54020 - Turneringer senior/U23 -59 352,76 -70 000,00 239 011,69 230 000,00 179 658,93 160 000,00

     54025 - Toppsatsingsgruppe -1 354,38 0,00 61 055,43 60 000,00 59 701,05 60 000,00

     54028 - Sparring 0,00 0,00 31 690,71 40 000,00 31 690,71 40 000,00

     54032 - Medisinsk støtteapp./styrketrening 0,00 0,00 69 950,00 70 000,00 69 950,00 70 000,00

     54035 - Stipend NBF - ranking BWF -15 360,00 0,00 60 720,00 30 000,00 45 360,00 30 000,00

     54042 - Evaluering Toppidrett 0,00 0,00 11 737,00 15 000,00 11 737,00 15 000,00

     74051 - Integrering konk. -134 849,38 -40 000,00 131 889,01 40 000,00 -2 960,37 0,00

     90080 - Møteutgifter - TIK 0,00 0,00 8 395,70 20 000,00 8 395,70 20 000,00

Sum -1 485 425,07 -1 285 000,00 3 800 952,01 3 420 000,00 2 315 526,94 2 135 000,00  
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Norges Badmintonforbund - regnskap 2015

Regn. innt. hittil Årsbud. innt. Regn. kostn. hittil Årsbud. kostn. Regn. res. hittil Årsbud. res.

4 - Utvikling

     32008 - Sparebankstiftelsen skolem admin -134 475,00 -100 000,00 109 715,20 100 000,00 -24 759,80 0,00

     32009 - Sparebankstiftelsen skolem. utstyr -350 000,00 -350 000,00 429 092,69 350 000,00 79 092,69 0,00

     32011 - Sparebankstiftelsen skolem aktivitet -100 000,00 -100 000,00 37 996,93 100 000,00 -62 003,07 0,00

     32020 - U13/U15 lagspill -100 325,00 -90 000,00 163 628,83 160 000,00 63 303,83 70 000,00

     32040 - Trenerutvikling/talentutvikling 0,00 0,00 23 694,90 100 000,00 23 694,90 100 000,00

     53005 - Jentesatsing -36 000,00 0,00 134 165,60 50 000,00 98 165,60 50 000,00

     74029 - Informasjon/web/klubbmøter/bladet -105 500,00 -100 000,00 50 401,40 40 000,00 -55 098,60 -60 000,00

     74030 - Utvikling -2 179,00 0,00 236 234,37 150 000,00 234 055,37 150 000,00

     74031 - Tilrettelegging utvikling 0,00 0,00 474 376,40 450 000,00 474 376,40 450 000,00

     74033 - Anlegg 0,00 0,00 770,00 5 000,00 770,00 5 000,00

     74050 - Integrering bredde -198 500,00 -60 000,00 173 761,13 60 000,00 -24 738,87 0,00

     90090 - Møteutgifter UK 0,00 0,00 8 078,91 10 000,00 8 078,91 10 000,00

Sum -1 026 979,00 -800 000,00 1 841 916,36 1 575 000,00 814 937,36 775 000,00

5 - Konkurranse

     32010 - NIC -204 302,07 -125 000,00 266 242,28 225 000,00 61 940,21 100 000,00

     32012 - Ungdomslekene 2015 -615 397,28 -30 000,00 567 568,51 0,00 -47 828,77 -30 000,00

     32015 - Reisestøtte UBM 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00

     32025 - Støtte Barentsamarbeidet 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

     32036 - Badminton-portalen -113 000,00 -120 000,00 180 157,14 225 000,00 67 157,14 105 000,00

     32050 - Utg.fordeling eliteserien -88 962,00 -80 000,00 88 962,00 80 000,00 0,00 0,00

     32055 - Kvalik Eliteserien -24 238,00 0,00 24 238,00 0,00 0,00 0,00

     34010 - Utstyr anlegg NIF -54 076,00 -95 000,00 112 673,18 95 000,00 58 597,18 0,00

     51005 - Int. oppgaver dommere -11 863,00 0,00 43 258,40 30 000,00 31 395,40 30 000,00

     51010 - Nasj. oppgaver dommere 0,00 0,00 9 288,00 15 000,00 9 288,00 15 000,00

     90045 - Møteutgifter - KK 0,00 0,00 10 207,50 10 000,00 10 207,50 10 000,00

Sum -1 111 838,35 -450 000,00 1 377 595,01 755 000,00 265 756,66 305 000,00

6 - Utdanning

     74005 - Utdanning -2 880,00 -10 000,00 42 466,22 50 000,00 39 586,22 40 000,00

     74006 - Tilrettelegging utdanning 0,00 0,00 50 003,00 50 000,00 50 003,00 50 000,00

     74010 - Utdanning dommere/oppmenn -10 185,00 -10 000,00 47 133,27 35 000,00 36 948,27 25 000,00

     74020 - Utdanningsmatr./publ. -17 675,00 -10 000,00 6 867,00 15 000,00 -10 808,00 5 000,00

     90085 - Møteutgifter - IUK 0,00 0,00 4 205,00 5 000,00 4 205,00 5 000,00

Sum -30 740,00 -30 000,00 150 674,49 155 000,00 119 934,49 125 000,00

Totalt -10 674 145,24 -9 085 000,00 10 552 743,78 8 585 000,00 -121 401,46 -500 000,00  
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Norges Badminton Forbund - revidert budsjett 2016

Årsbud. innt. Årsbud. kostn.Årsbud. res. Rengskap 2015

1 - Administrasjon

     17005 - Delt. int. møter/kongress 0,00 40 000,00 40 000,00 28 472,79

     17015 - Internasjonale kontingenter 0,00 20 000,00 20 000,00 17 548,68

     74035 - Reiser forbundskontoret 0,00 60 000,00 60 000,00 57 742,36

     90010 - Styrets møteutgifter 0,00 100 000,00 100 000,00 90 796,45

     90011 - Deltagelse i andre møter 0,00 20 000,00 20 000,00         15 837,00

     90015 - Arbeidsutvalget 0,00 50 000,00 50 000,00 44 556,74

     90020 - Forbundsting/ledermøte 0,00 50 000,00 50 000,00 71 422,94

     95000 - Administrasjon 0,00 2 150 000,00 2 150 000,00 2 038 278,90

     95005 - Utmerkelser/gaver 0,00 10 000,00 10 000,00 11 009,30

Sum 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 375 665,16

2 - Finans/marked

     32006 - NIF - Støtte barn og ungdom - Post 3-1 700 000,00 0,00 -1 700 000,00 -1 718 987,00

     34005 - Samarbeidsavtaler -775 000,00 30 000,00 -745 000,00 -745 019,66

     34006 - Landslotteri -290 000,00 40 000,00 -250 000,00 -232 436,23

     98005 - Medlemslisens -600 000,00 25 000,00 -575 000,00 -624 493,54

     98010 - Klubbavgift -95 000,00 0,00 -95 000,00 -92 000,00

     98015 - Rammetilskudd NIF - Post 2 -2 100 000,00 0,00 -2 100 000,00 -2 128 034,00

     98020 - Klassifiseringsavgift -35 000,00 0,00 -35 000,00 -32 000,00

     98025 - Inntekter andre tiltak -500 000,00 20 000,00 -480 000,00 -571,68

     98030 - Renteinntekter -100 000,00 0,00 -100 000,00 -107 628,86

     98035 - Momskompensasjon -450 000,00 0,00 -450 000,00 -446 309,00

Sum -6 645 000,00 115 000,00 -6 530 000,00 -6 013 222,17

3 - Toppidrett

     52002 - Støtte OLT integrering -200 000,00 200 000,00 0,00 128,82

     52003 - A-stipend OLT - H.Sagøy -120 000,00 120 000,00 0,00 31 961,78

     52004 - B-stipend OLT - Marius Myhre -70 000,00 70 000,00 0,00 95 553,55

     52006 - Støtte romdøgn TIS/OLT -125 000,00 125 000,00 0,00 0,00

     52008 - Talentteam turneringer (U13+U15) -20 000,00 70 000,00 50 000,00 93 715,50

     52010 - U17 samlinger -50 000,00 140 000,00 90 000,00 93 038,58

     52011 - U17 turneringer -10 000,00 90 000,00 80 000,00 65 054,51

     52012 - U19 samlinger -60 000,00 100 000,00 40 000,00 47 740,98

     52013 - U19 turneringer -20 000,00 130 000,00 110 000,00 111 423,45

     52014 - U17 EM 0,00 120 000,00 120 000,00 113 902,44

     52026 - WANG toppidrett badminton -80 000,00 170 000,00 90 000,00 35 300,00

52030 - Ûber Cup 80 000,00 80 000,00

     52039 - Tilrettelegging toppsatsing -250 000,00 950 000,00 700 000,00 682 363,00

     52040 - Toppsatsing Norge 0,00 350 000,00 350 000,00 377 497,71

     52041 - Reiser sportssjef/trenere 0,00 40 000,00 40 000,00 28 338,15

     54020 - Turneringer senior/U23 -70 000,00 290 000,00 220 000,00 179 658,93

     54025 - Toppsatsingsgruppe 0,00 60 000,00 60 000,00 59 701,05

     54028 - Sparring 0,00 60 000,00 60 000,00 31 690,71

     54032 - Medisinsk støtteapp./styrketrening 0,00 100 000,00 100 000,00 69 950,00

     54035 - Stipend NBF - ranking BWF 0,00 35 000,00 35 000,00 45 360,00

     74051 - Integrering konk. -135 000,00 135 000,00 0,00 -2 960,37

     90080 - Møteutgifter - TIK 0,00 20 000,00 20 000,00 8 395,70

Sum -1 210 000,00 3 455 000,00 2 245 000,00 2 315 526,94  
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Årsbud. innt. Årsbud. kostn.Årsbud. res. Rengskap 2015

4 - Utvikling

     32020 - U13/U15 lagspill -90 000,00 160 000,00 70 000,00 63 303,83

     52007 - Talentteam samlinger  (U13+U15) -150 000,00 220 000,00 70 000,00 135 975,45

     53005 - Jentesatsing 0,00 50 000,00 50 000,00 98 165,60

     74029 - Informasjon/web/klubbmøter -100 000,00 40 000,00 -60 000,00 -55 098,60

     74030 - Utvikling 0,00 150 000,00 150 000,00 234 055,37

     74031 - Tilrettelegging utvikling 0,00 450 000,00 450 000,00 474 376,40

     74033 - Anlegg 0,00 5 000,00 5 000,00 770,00

     74050 - Integrering bredde -200 000,00 200 000,00 0,00 -24 738,87

     90090 - Møteutgifter UK 0,00 10 000,00 10 000,00 8 078,91

Sum -540 000,00 1 285 000,00 745 000,00 814 937,36

5 - Konkurranse

     32010 - NIC -115 000,00 225 000,00 110 000,00 61 940,21

     32015 - Reisestøtte UBM 0,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00

     32025 - Støtte Barentsamarbeidet 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

     32036 - Badminton-portalen -105 000,00 225 000,00 120 000,00 67 157,14

     32050 - Utg.fordeling eliteserien -80 000,00 80 000,00 0,00 0,00

     32055 - Kvalik Eliteserien 0,00 0,00 0,00 0,00

     34010 - Utstyr anlegg NIF -95 000,00 95 000,00 0,00 58 597,18

     51005 - Int. oppgaver dommere 0,00 30 000,00 30 000,00 31 395,40

     51010 - Nasj. oppgaver dommere 0,00 15 000,00 15 000,00 9 288,00

     90045 - Møteutgifter - KK 0,00 10 000,00 10 000,00 10 207,50

Sum -395 000,00 755 000,00 360 000,00 265 756,66

6 - Utdanning

     74005 - Utdanning -10 000,00 50 000,00 40 000,00 39 586,22

     32040 - Trenerutvikling/talentutvikling 0,00 100 000,00 100 000,00 23 694,90

     74006 - Tilrettelegging utdanning 0,00 50 000,00 50 000,00 50 003,00

     74010 - Utdanning dommere/oppmenn -10 000,00 35 000,00 25 000,00 36 948,27

     74020 - Utdanningsmatr./publ. -10 000,00 15 000,00 5 000,00 -10 808,00

     90085 - Møteutgifter - IUK 0,00 5 000,00 5 000,00 4 205,00

Sum -30 000,00 255 000,00 225 000,00 119 934,49

Totalt -8 820 000,00 8 365 000,00 -455 000,00 -121 401,46  
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Norges Badminton Forbund - foreløpig budsjett 2017 

Årsbud. innt. Årsbud. kostn.Årsbud. res. Rengskap 2015

1 - Administrasjon

     17005 - Delt. int. møter/kongress 0,00 40 000,00 40 000,00 28 472,79

     17015 - Internasjonale kontingenter 0,00 20 000,00 20 000,00 17 548,68

     74035 - Reiser forbundskontoret 0,00 60 000,00 60 000,00 57 742,36

     90010 - Styrets møteutgifter 0,00 95 000,00 95 000,00 90 796,45

     90011 - Deltagelse i andre møter 0,00 20 000,00 20 000,00         15 837,00

     90015 - Arbeidsutvalget 0,00 45 000,00 45 000,00 44 556,74

     90020 - Forbundsting/ledermøte 0,00 50 000,00 50 000,00 71 422,94

     95000 - Administrasjon 0,00 1 900 000,00 1 900 000,00 2 038 278,90

     95005 - Utmerkelser/gaver 0,00 10 000,00 10 000,00 11 009,30

Sum 0,00 2 240 000,00 2 240 000,00 2 375 665,16

2 - Finans/marked

     32006 - NIF - Støtte barn og ungdom - Post 3-1 700 000,00 0,00 -1 700 000,00 -1 718 987,00

34004 - Widerberg bilder 99 000,00

     34005 - Samarbeidsavtaler -455 000,00 30 000,00 -425 000,00 -745 019,66

     34006 - Landslotteri -270 000,00 40 000,00 -230 000,00 -232 436,23

     98005 - Medlemslisens -600 000,00 25 000,00 -575 000,00 -624 493,54

     98010 - Klubbavgift -95 000,00 0,00 -95 000,00 -92 000,00

     98015 - Rammetilskudd NIF - Post 2 -2 100 000,00 0,00 -2 100 000,00 -2 128 034,00

     98020 - Klassifiseringsavgift -35 000,00 0,00 -35 000,00 -32 000,00

     98025 - Inntekter andre tiltak -50 000,00 20 000,00 -30 000,00 -571,68

     98030 - Renteinntekter -90 000,00 0,00 -90 000,00 -107 628,86

     98035 - Momskompensasjon -450 000,00 0,00 -450 000,00 -446 309,00

98040 Avskrivninger 15 257,80

Sum -5 845 000,00 115 000,00 -5 730 000,00 -6 013 222,17

3 - Toppidrett

     52002 - Støtte OLT integrering -200 000,00 200 000,00 0,00 128,82

     52003 - A-stipend OLT - H.Sagøy -120 000,00 120 000,00 0,00 31 961,78

     52004 - B-stipend OLT - Marius Myhre -70 000,00 70 000,00 0,00 95 553,55

     52006 - Støtte romdøgn TIS/OLT -125 000,00 125 000,00 0,00 0,00

     52008 - Talentteam turneringer (U13+U15) -30 000,00 70 000,00 40 000,00 93 715,50

     52010 - U17 samlinger -80 000,00 150 000,00 70 000,00 93 038,58

     52011 - U17 turneringer -10 000,00 95 000,00 85 000,00 65 054,51

     52012 - U19 samlinger -60 000,00 125 000,00 65 000,00 47 740,98

     52013 - U19 turneringer -10 000,00 70 000,00 60 000,00 111 423,45

     52014 - U17 EM + U19 EM 0,00 150 000,00 150 000,00 113 902,44

     52026 - WANG toppidrett badminton -80 000,00 170 000,00 90 000,00 35 300,00

     52039 - Tilrettelegging toppsatsing -250 000,00 975 000,00 725 000,00 682 363,00

52030 - Ûber Cup 130 000,00 130 000,00

     52040 - Toppsatsing Norge 0,00 375 000,00 375 000,00 377 497,71

     52041 - Reiser sportssjef/trenere 0,00 40 000,00 40 000,00 28 338,15

     54020 - Turneringer senior/U23 -70 000,00 290 000,00 220 000,00 179 658,93

     54025 - Toppsatsingsgruppe 0,00 60 000,00 60 000,00 59 701,05

     54028 - Sparring 0,00 40 000,00 40 000,00 31 690,71

     54032 - Medisinsk støtteapp./styrketrening 0,00 70 000,00 70 000,00 69 950,00

     54035 - Stipend NBF - ranking BWF 0,00 30 000,00 30 000,00 45 360,00

54042 - Evaluering toppidrett 11 737,00

     74051 - Integrering konk. -135 000,00 135 000,00 0,00 -2 960,37

     90080 - Møteutgifter - TIK 0,00 20 000,00 20 000,00 8 395,70

Sum -1 240 000,00 3 510 000,00 2 270 000,00 2 179 551,49  
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Årsbud. innt. Årsbud. kostn.Årsbud. res. Rengskap 2015

4 - Utvikling

32008 - Sparebankstiftelsen skolem. admin -24 759,80

32009 - Sparebankstiftelsen skolem. Utst. 79 092,69

32011 - Sparebankstiftelsen skolem aktiv -62 003,07

     32020 - U13/U15 lagspill -90 000,00 140 000,00 50 000,00 63 303,83

     52007 - Talentteam samlinger  (U13+U15) -175 000,00 270 000,00 95 000,00 135 975,45

     53005 - Jentesatsing 0,00 50 000,00 50 000,00 98 165,60

     74029 - Informasjon/web/klubbmøter -100 000,00 40 000,00 -60 000,00 -55 098,60

     74030 - Utvikling 0,00 150 000,00 150 000,00 234 055,37

     74031 - Tilrettelegging utvikling 0,00 450 000,00 450 000,00 474 376,40

     74033 - Anlegg 0,00 5 000,00 5 000,00 770,00

     74050 - Integrering bredde -200 000,00 200 000,00 0,00 -24 738,87

     90090 - Møteutgifter UK 0,00 10 000,00 10 000,00 8 078,91

Sum -565 000,00 1 315 000,00 750 000,00 927 217,91

5 - Konkurranse

     32010 - NIC -125 000,00 275 000,00 150 000,00 61 940,21

     32011 - Medaljer 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00

     32012 - Ungdomslekene 2017 -30 000,00 0,00 -30 000,00 -47 828,77

     32015 - Reisestøtte UBM 0,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00

     32025 - Støtte Barentsamarbeidet 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

     32036 - Badminton-portalen -110 000,00 160 000,00 50 000,00 67 157,14

     32050 - Utg.fordeling eliteserien -80 000,00 80 000,00 0,00 0,00

     32055 - Kvalik Eliteserien 0,00 0,00 0,00 0,00

     34010 - Utstyr anlegg NIF -95 000,00 95 000,00 0,00 58 597,18

     51005 - Int. oppgaver dommere 0,00 30 000,00 30 000,00 31 395,40

     51010 - Nasj. oppgaver dommere 0,00 20 000,00 20 000,00 9 288,00

     90045 - Møteutgifter - KK 0,00 10 000,00 10 000,00 10 207,50

Sum -440 000,00 765 000,00 325 000,00 265 756,66

6 - Utdanning

     74005 - Utdanning -10 000,00 60 000,00 50 000,00 39 586,22

     32040 - Trenerutvikling/talentutvikling 0,00 90 000,00 90 000,00 23 694,90

     74006 - Tilrettelegging utdanning 0,00 50 000,00 50 000,00 50 003,00

     74010 - Utdanning dommere/oppmenn -60 000,00 85 000,00 25 000,00 36 948,27

     74020 - Utdanningsmatr./publ. -10 000,00 15 000,00 5 000,00 -10 808,00

     90085 - Møteutgifter - IUK 0,00 5 000,00 5 000,00 4 205,00

Sum -80 000,00 305 000,00 225 000,00 143 629,39

Totalt -8 170 000,00 8 250 000,00 80 000,00 -121 401,56  
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Norges Badminton Forbund - foreløpig budsjett 2018

Årsbud. innt. Årsbud. kostn.Årsbud. res. Rengskap 2015

1 - Administrasjon

     17005 - Delt. int. møter/kongress 0,00 40 000,00 40 000,00 28 472,79

     17015 - Internasjonale kontingenter 0,00 20 000,00 20 000,00 17 548,68

     74035 - Reiser forbundskontoret 0,00 60 000,00 60 000,00 57 742,36

     90010 - Styrets møteutgifter 0,00 95 000,00 95 000,00 90 796,45

     90011 - Deltagelse i andre møter 0,00 20 000,00 20000 15 837,00

     90015 - Arbeidsutvalget 0,00 45 000,00 45 000,00 44 556,74

     90020 - Forbundsting/ledermøte 0,00 45 000,00 45 000,00 71 422,94

     95000 - Administrasjon 0,00 1 950 000,00 1 950 000,00 2 038 278,90

     95005 - Utmerkelser/gaver 0,00 10 000,00 10 000,00 11 009,30

Sum 0,00 2 285 000,00 2 285 000,00 2 375 665,16

2 - Finans/marked

     32006 - NIF - Støtte barn og ungdom - Post 3-1 700 000,00 0,00 -1 700 000,00 -1 718 987,00

34004 - Widerberg bilder 99 000,00

     34005 - Samarbeidsavtaler -555 000,00 30 000,00 -525 000,00 -745 019,66

     34006 - Landslotteri -270 000,00 40 000,00 -230 000,00 -232 436,23

     98005 - Medlemslisens -600 000,00 25 000,00 -575 000,00 -624 493,54

     98010 - Klubbavgift -95 000,00 0,00 -95 000,00 -92 000,00

     98015 - Rammetilskudd NIF - Post 2 -2 100 000,00 0,00 -2 100 000,00 -2 128 034,00

     98020 - Klassifiseringsavgift -35 000,00 0,00 -35 000,00 -32 000,00

     98025 - Inntekter andre tiltak -50 000,00 20 000,00 -30 000,00 -571,68

     98030 - Renteinntekter -100 000,00 0,00 -100 000,00 -107 628,86

     98035 - Momskompensasjon -450 000,00 0,00 -450 000,00 -446 309,00

98040 - Avskrivninger 15 257,80

Sum -5 955 000,00 115 000,00 -5 840 000,00 -6 013 222,17

3 - Toppidrett

     52002 - Støtte OLT integrering -200 000,00 200 000,00 0,00 128,82

     52003 - A-stipend OLT - H.Sagøy -120 000,00 120 000,00 0,00 31 961,78

     52004 - B-stipend OLT - Marius Myhre -70 000,00 70 000,00 0,00 95 553,55

     52006 - Støtte romdøgn TIS/OLT -125 000,00 125 000,00 0,00 0,00

     52008 - Talentteam turneringer (U13+U15) -25 000,00 70 000,00 45 000,00 93 715,50

     52010 - U17 samlinger -75 000,00 145 000,00 70 000,00 93 038,58

     52011 - U17 turneringer -25 000,00 135 000,00 110 000,00 65 054,51

     52012 - U19 samlinger -60 000,00 125 000,00 65 000,00 47 740,98

     52013 - U19 turneringer -30 000,00 125 000,00 95 000,00 111 423,45

     52014 - U17 EM 0,00 70 000,00 70 000,00 113 902,44

     52026 - WANG toppidrett badminton -80 000,00 170 000,00 90 000,00 35 300,00

52030 - Ûber Cup 130 000,00 130 000,00

     52039 - Tilrettelegging toppsatsing -250 000,00 975 000,00 725 000,00 682 363,00

     52040 - Toppsatsing Norge 0,00 375 000,00 375 000,00 377 497,71

     52041 - Reiser sportssjef/trenere 0,00 40 000,00 40 000,00 28 338,15

     54020 - Turneringer senior/U23 -70 000,00 320 000,00 250 000,00 179 658,93

     54025 - Toppsatsingsgruppe 0,00 60 000,00 60 000,00 59 701,05

     54028 - Sparring 0,00 50 000,00 50 000,00 31 690,71

     54032 - Medisinsk støtteapp./styrketrening 0,00 70 000,00 70 000,00 69 950,00

     54035 - Stipend NBF - ranking BWF 0,00 30 000,00 30 000,00 45 360,00

54042 - Evaluering Toppidrett 11 737,00

     74051 - Integrering konk. -135 000,00 135 000,00 0,00 -2 960,37

     90080 - Møteutgifter - TIK 0,00 20 000,00 20 000,00 8 395,70

Sum -1 265 000,00 3 560 000,00 2 295 000,00 2 179 551,49  Til 
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Årsbud. innt. Årsbud. kostn.Årsbud. res. Rengskap 2015

4 - Utvikling

32008 - Sparebankstiftelsen skolem adm -24 759,80

32009 - Sparebankstiftelsen akolem utst 79 092,69

32011 - Sparebankstiftelsen skolem aktiv -62 003,07

     32020 - U13/U15 lagspill -90 000,00 140 000,00 50 000,00 63 303,83

     52007 - Talentteam samlinger  (U13+U15) -125 000,00 220 000,00 95 000,00 135 975,45

     53005 - Jentesatsing 0,00 50 000,00 50 000,00 98 165,60

     74029 - Informasjon/web/klubbmøter -100 000,00 40 000,00 -60 000,00 -55 098,60

     74030 - Utvikling 0,00 150 000,00 150 000,00 234 055,37

     74031 - Tilrettelegging utvikling 0,00 450 000,00 450 000,00 474 376,40

     74033 - Anlegg 0,00 5 000,00 5 000,00 770,00

     74050 - Integrering bredde -200 000,00 200 000,00 0,00 -24 738,87

     90090 - Møteutgifter UK 0,00 10 000,00 10 000,00 8 078,91

Sum -515 000,00 1 265 000,00 750 000,00 927 217,91

5 - Konkurranse

     32010 - NIC -125 000,00 275 000,00 150 000,00 61 940,21

     32011 - Medaljer 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00

     32015 - Reisestøtte UBM 0,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00

     32025 - Støtte Barentsamarbeidet 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

     32036 - Badminton-portalen -110 000,00 150 000,00 40 000,00 67 157,14

     32050 - Utg.fordeling eliteserien -80 000,00 80 000,00 0,00 0,00

     32055 - Kvalik Eliteserien 0,00 0,00 0,00 0,00

     34010 - Utstyr anlegg NIF -95 000,00 95 000,00 0,00 58 597,18

     51005 - Int. oppgaver dommere 0,00 30 000,00 30 000,00 31 395,40

     51010 - Nasj. oppgaver dommere 0,00 30 000,00 30 000,00 9 288,00

     90045 - Møteutgifter - KK 0,00 10 000,00 10 000,00 10 207,50

Sum -410 000,00 765 000,00 355 000,00 313 585,43

6 - Utdanning

     32040 - Trenerutvikling/talentutvikling 0,00 100 000,00 100 000,00 23 694,90

     74005 - Utdanning -10 000,00 60 000,00 50 000,00 39 586,22

     74006 - Tilrettelegging utdanning 0,00 50 000,00 50 000,00 50 003,00

     74010 - Utdanning dommere/oppmenn -35 000,00 60 000,00 25 000,00 36 948,27

     74020 - Utdanningsmatr./publ. -10 000,00 15 000,00 5 000,00 -10 808,00

     90085 - Møteutgifter - IUK 0,00 5 000,00 5 000,00 4 205,00

Sum -55 000,00 190 000,00 135 000,00 143 629,39

Totalt -8 200 000,00 8 180 000,00 -20 000,00 -121 401,46  
budsjettene 
 
Kontoen ”Administrasjon 95000 ” er inkludert personalkostnader og 
administrasjonskostnader (Kontorleie, Kontorutstyr, IT, telefon/telefax/porto, andel 
fellesforvaltning, revisjonshonorar, regnskapshonorar og admin.gebyrer.)  
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LANGTIDSPLAN (2-årsplan) FOR NBF 2016 – 2018  
 
INNLEDNING  
Planen dekker perioden 2016 - 2018. Den skal være retningsgivende for forbundets 
virksomhet slik forbundstinget bestemmer, og skal fremlegges på tinget for behandling. 
Langtidsplanen skal være et nyttig redskap gjennom hele organisasjonsstrukturen. En åpen 
forutsetning i eksisterende langtidsplan er et balanseforhold mellom toppidrett og 
breddeidrett.  
 
Langtidsplanen inneholder visjoner for fremtidig drift. Vår visjon er at badminton er og forblir 
en levende idrett med vekstpotensial i Norge som plasserer oss som et solid, mellomstort 
norsk forbund.  
 
Verdigrunnlag  
NBF er en organisasjon som skal arbeide for at alle 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. All badmintonvirksomhet skal 
bygges på grunnverdiene idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.  

 
Virksomhetsidé  
NBF skal være et kompetansesenter som legger forholdene til rette for at alle skal kunne nå 
sine mål innenfor badmintonsporten.  
 
Visjon  
Badminton – en idrett for alle.  
 
Langtidsplanen skal baseres på et realistisk økonomisk og bemanningsmessig fundament. 
Dette er midlene som må til for å nå de målene vi har konkretisert ut fra våre visjoner. 
Samtidig må en ikke la seg låse mer av eksisterende organisasjonsstruktur, enn at det til 
enhver tid er mulig å justere kursen, forandre etablerte rutiner, finne nye samarbeidsformer 
osv.  
 
Det er nødvendig at Forbundsstyrets arbeid i henhold til en langtidsplan involverer 
underliggende ledd i organisasjonen. Dette gjelder ikke bare troen på de mål man setter 
seg, men konkret og målbevisst arbeid i henhold til langtidsplanen også på krets- og 
klubbnivå.  
 
I perioden må arbeidet opp mot klubber og kretser ha fokus. Det skal arbeides med å bedre 
tilgang til spilleflater.  
 
Som for Norges Idrettsforbund generelt, er det også for Norges Badminton Forbund et 
grunnleggende prinsipp å gi best mulig vilkår til alle som ønsker å drive fysisk trening på sitt 
nivå. Idrett, og derved badminton, er for de fleste en helse- og miljøpositiv aktivitet. Vår 
organisasjon skal ha plass til så vel mosjonister som til toppidrettsutøvere.  
 
Norges Badminton Forbund vil opprettholde sitt gode renommé som et seriøst arbeidende 
forbund med tradisjon i engasjert innsats på egne og fellesskapets vegne.  
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Hovedfokus skal i perioden være:  
 

• Flere og større klubber  
• Flere medlemmer i forbundet (flere registrerte badmintonspillere) 
• Prioritering av utbredelsesarbeidet rettet mot yngre årsklasser  
• Utdanning av dommere  
• Systematisk oppfølging og opplæring av trenere  
• Legge til rette for ambisiøse talentfulle spillere som ønsker å satse på badminton 

som toppidrett, med Oslo som nasjonalt satsingssenter 
• Videreutvikle Crossminton  

 

NORGES BADMINTON FORBUNDS AKTIVITETSOMRÅDER  

 

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.  
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2.2. Kretsnivå  
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  
 
INNLEDNING  
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.  
 

Det vises til egen 2-årsplan for Instruksjons- og utdanningskomiteen. 
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3.2. Konkurranse  
 
INNLEDNING  
Konkurransekomiteen har ansvar for terminlisten og at konkurranseaktiviteten 
gjennomføres etter gjeldende turneringsreglement og bestemmelser, og at disse er i tråd 
med NBFs sportslige prinsipper 
 

Det vises til egen 2-årsplan for Konkurransekomiteen. 

 
 

3.3. Toppidrett - Sportslig utvikling  

 
INNLEDNING 
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.  
 

Det vises til egen 2-årsplan for Toppidrettskomiteen. 
 
 

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.  
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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  
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.  
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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.  
• 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.  
 

Det vises til egen 2-årsplan for Utviklingskomiteen. 
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4. 2-årsplaner for komiteene  

 

Instruksjon og utdanning: Sesongen 2016/2017 og 2017/2018 

 

Aktivitet 

 

Hvorfor og hvordan 

 

Mål (som kan evalueres 

lett) 

Aktivitetslederkurs, 
hjelpetrenerkurs og 
foreldre/barnkurs 

Aktivitetslederkurs som arrangeres 
av de enkelte idrettskretsene og NIF 
har ikke IUK hatt fokus på i perioden 
og overlates til den enkelte krets/ 
klubb å arrangere hvis de ønsker 
dette. IUK sitt fokus i perioden har 
vært på hjelpetrenerkurs og foreldre 
/barn etter at vårt eget kursmateriell 
ble samkjørt mot trenerløypa som 
kom i 1.januar 2014 

Avholde minst 1 
hjelpetrenerkurs i hver krets 
i hver sesong i kommende 
tingperiode. 
Avholde minst 1 foreldre/ 
barn kurs i hver sesong i 
kommende tingperiode. 

Shuttletime Shuttletime er et kursprogram som 
er ment for skolen. Programmet er 
ikke direkte tilpasset et norsk 
skolesystem men materialet er stort 
med mye stoff som lærere med kurs 
lett kan tilpasse til sitt opplegg i sin 
skolesituasjon 

Minst avholde et kurs for 
utdannelse av nye trenere i 
hver sesong 
Minst avholde 3 kurs for 
lærere i hver sesong 
 
 

BWF level 1 og 2 Det jobbes sammen med NIF for å 
tilpasse dette til Trenerløypa. 
Dette vil gi oss (NBF), på sikt, et 
personavhengig kursmateriell som 
er sikret kontinuerlig oppdatering 
gjennom BWF og fordi dette 
materiellet er i bruk hos en rekke 
nasjoner i Europa og ellers i verden. 
Det anses av IUK som en fordel at 
våre trener utdannes på en lik 
plattform som øvrige trenere i 
Europa med tanke på at vi er en 
liten badmintonnasjon. 

Materialet skal i løpet av 
sesongen 2016-17 være 
tilpasset trenerløypa og vi 
skal ha avholdt et kurs med 
dette materialet i 
undervisningen. 
Realistisk sett må dette 
kurset avholdes med 
instruktør innleid fra BEC. 
Utdanne minst 20 level 1 
trenere 

BWF tutor kurs 1 og 2 Dette henger sammen med BWF 
level 1 og 2 og skal sikre oss at vi 
kan utdanne våre egne trenere ved 
behov  

Det er ønskelig å sende et 
antall erfarne trenere med 
min trener2 kompetanse på 
kurs i løpet av tingperioden. 
Dette er avhengig av BEC 
og når de arrangerer kurs 
og om vi selv har kandidater 
som virkelig ønsker en 
trenerkarriere  

Olympiatoppen med 
Norges 
idrettshøgskole, 
Topptrener 1 og 2 

Dette er relativt nytt for oss slik at vi 
ikke har rukket å se mer på dette i 
inneværende periode. 
Dette vil bli evaluert i kommende 
tingperiode og må ses i 
sammenheng med utdannelsen av 
trenere på nivå 3 og 4 

Skal vurderes i tingperioden 
og rapport skal overleveres 
styret NBF 
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    2008  

 

Instruksjon og utdanning: Sesongen 2016/2017 og 2017/2018 

 

Aktivitet 

 

Hvorfor og hvordan 

 

Mål (som kan evalueres 

lett) 

BWF level 3 og 4 På samme måte som OL- toppen sin 
topptrener 1 og 2 følger vi med på 
BWF level 3 og 4. dette er r pr/d.d. 
ikke kommet noe materiale utover 
rammeverket for innholdet i disse 
kursene. 
BWF har valgt å gjennomføre disse 
kursene i egen regi slik at nasjoner 
som ønsker å utdanne sine trenere 
på dette nivået må gjøre dette ved 
henvendelse til BWF. 
BWF på sin side stiller strenge krav til 
deltagere til disse kursene. 
 

Skal vurderes i tingperioden 
og rapport skal overleveres 
styret NBF 

Kursmateriell for 
dommer utdannelse 

Administreres og rapporteres av KK 
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KONKURRANSE: Sesongen 2016/2017 og 2017/2018 

 

Aktivitet 

 

Hvorfor og hvordan 

 

Mål (som kan evalueres 

lett) 

Badmintonportalen på 
alt lagspill 

Kretser må sørge for at alle 
lagkamprunder registreres på 
forhånd og følge opp arrangører, slik 
at lagoppstillinger og resultater blir 
registrert i forbindelse med 
avviklingen. Kretsene må sørge for 
opplæring til arrangører, samt sørge 
for at de selv får nødvendig 
opplæring (kompetanseoverføring 
fra gamle til nye tillitsvalgte, 
opplæring fra forbundet osv.). 

Ingen restanser på 
registrering før og etter 
lagseriekamper 
 

Badmintonportalen 
 

KK følger opp at funksjonaliteten er 
god og feilfri, og at nødvendige 
endringer utvikles ved 
regelendringer o.l.  

God og komplett 
funksjonalitet, og at 
nødvendige endringer blir 
utviklet ved regelendringer.  

Cup2000 Funksjonaliteten må være god og 
nødvendige endringer utvikles for å 
forenkle turneringsplanleggingen og 
gjennomføre gode turneringer i tråd 
med regler og bestemmelser. 

God og komplett 
funksjonalitet, og at 
nødvendige endringer blir 
utviklet ved regelendringer. 

Turneringsformer Videreutvikle formatet på 
rankingturneringer på grunnlag av 
anbefalingene fra ledermøtene 11.-
12. oktober 2013 og 13.-14. juni 
2014, slik at kostnader og reisetid 
reduseres og spillere får flere 
kamper. 

Formatet på 
rankingturneringene 
gjennomført i tråd med 
intensjonene og styrets 
beslutning etter 
ledermøtene, og med 
hensyn til nye innspill og 
løpende evaluering. 

Tildelinger av 
arrangører til 
rankingturneringer 

Rankingturneringene skal samle de 
beste spillerne, slik at de møtes til 
konkurranser og gi rankinglister som 
i størst mulig grad representerer 
spillerne innbyrdes styrkeforhold. 
Rankingturneringer bør arrangeres i 
de ulike landsdeler. Det stilles krav til 
klubbenes erfaring som 
turneringsarrangør, tilrettelegging for 
å redusere kostnader og forventet 
deltakelse (ref. anbefalingene fra 
ledermøtene i 2013 og 2014). 

God geografisk spredning 
og kvalitet på arrangement, 
og stor deltakelse på 
rankingturneringer i ulike 
landsdeler. 

Øvrige 
turneringer/lagspill 

Antall arrangement og deltakere 
økes, og tiltak vil kunne bli 
gjennomført i samarbeid med UK og 
kretsene. Mer kunnskap om ulike 
turneringsformer og 
planlegging/avvikling hos 
turneringsledere og oppmenn vil 
også bidra til dette, men krever også 
fungerende kretser for å legge til 
rette og stimulere bl.a. til lagspill i 
egen region.  

Økning i arrangement og 
deltakelse. 
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KONKURRANSE: Sesongen 2016/2017 og 2017/2018 

 

Aktivitet 

 

Hvorfor og hvordan 

 

Mål (som kan evalueres 

lett) 

Bestemmelser Justere bestemmelser på bakgrunn 
av nye krav og der det ellers er 
hensiktsmessig, for å oppnå mer 
rettferdige konkurranser. 

Bestemmelser som 
regulerer sporten på en god 
måte. 

Håndbok Regler og bestemmelser gjennomgås 
for at de skal bli mer entydige og 
lettere å følge, dog uten at noen 
reguleringer reelt sett endres. 

Regler og bestemmelser 
revidert i nytt format. 

Oppmannskurs Gjennomføre oppmannskurs i alle 
landsdeler for å få autoriserte 
oppmenn til alle konkurranser. Dette 
for å sikre rettferdige konkurranser i 
tråd med regler og bestemmelser. 

Alle turneringer og alt 
lagspill på terminlisten 
gjennomføres med autorisert 
oppmann fra sesongen 
2017/18. 

Rankingpoeng 
 
 
 
 
For å bedre 
kvaliteten på 
arrangementene og 
forebygge dårlig 
oppførsel blant barn 
og unge er det viktig 
å ha tilstrekkelig med 
gode dommere. 
 

Oppdatering av 
rankingpoengmatriser, fortrinnsvis i 
forbindelse med oppstart av ny 
sesong, etter løpende evaluering. 

Rankingpoeng som 
samsvarer med spillernes 
resultater for ulike nivåer, 
slik at rankinglistene 
gjenspeiler spillernes 
innbyrdes styrkeforhold.   
 
 
 
 
Mål: Kretsdommerkurs 
gjennomført i alle 
landsdeler. 2-4 nye 
forbundsdommere utnevnt.  
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TOPPIDRETT: Sesongen 2016/2017 og 2017/2018 

 

Aktivitet 

 

Hvorfor og hvordan 

 

Mål (som kan evalueres lett) 

Hva er toppidrett? 
Toppidrett defineres av Olympiatoppen 
som trenings- og forberedelsesarbeid på 
linje med de beste i verden, avhengig av 
den enkelte idretts egenart og utbredelse. 
Arbeidet fører til jevnlige prestasjoner på 
internasjonalt toppnivå. Idretten er for 
disse utøverne en hovedbeskjeftigelse. 

Drive TIK i forhold til denne 
definisjonen av toppidrett. 

Arbeide i flokk 
NBF skal arbeide målbevisst for å høyne 
nivået på våre beste utøvere både i 
aldersbestemte klasser og for senior. Som 
den norske toppidrettsmodellen, vil også 
landslagsgruppene bygge på at alle bidrar 
til fellesskapet. Det nasjonale senter (Oslo 
i samarbeid med Odense) samt regionale 
satsingssentre har ført til en kulturendring i 
norsk badminton med hensyn på antall 
spillere som satser seriøst på å utvikle seg 
til internasjonale spillere. Dette har også 
hatt en innflytelse på de yngre spillere som 
i dag fremstår som mer veltrente 
idrettsutøvere enn tidligere.  
Hovedoppgavene for toppidrettssatsingen 
i kommende langtidsperiode blir å 
videreutvikle opplegget ved det nasjonale 
senteret, samt koordinering med satsingen 
ved regionale satsingssentre og ikke minst 
i leddet mellom klubb og forbund 
Fellesskapet på seniorsiden vil basere seg 
på mest mulig felles aktivitet rundt det 
nasjonale senter mens det i de 
aldersbestemte klasser vil være 
kombinasjoner av samlinger og besøk ved 
det nasjonale senter. 

Optimalisering av 
rammebetingelser for de beste. 
Optimalisering av trenerteam og 
støtteapparat 
Fokusere på motivering av 
spillerne til å satse maksimalt på 
badminton. 
Lage klarere retningslinjer for 
hva som er de ulike ledds 
ansvar. 
Styrke samarbeid og 
kommunikasjon mellom de ulike 
ledd. 

Organisering 
Det skal være ansatt en egen sportssjef 
som har det daglige ansvaret for 
toppidrettssatsingen. NBF skal ha landslag 
i senior, U19 og U17. TIK organiseres 
gjennom leder, nestleder og 
komitemedlemmer utnevnt av styret etter 
behov. Leder har det overordnede ansvar. 
Sportssjef deltar i TIK-møter.  

 

Ansatt sportssjef 
Utnevnelse av  
komitemedlemmer utover 
tingvalgt leder og nestleder. 



Norges Badminton Forbunds årbok 2016  112 

 

TOPPIDRETT: Sesongen 2016/2017 og 2017/2018 

 

Aktivitet 

 

Hvorfor og hvordan 

 

Mål (som kan evalueres 

lett) 

Nasjonalt senter En samlet bredde i spillere som 
satser fullt på badminton er 
nødvendig for å heve nivået 
ytterligere, både for å pushe 
hverandre og for å oppnå kvalitet på 
sparring. Det er nå i ferd med å 
bygge seg opp en god gruppe av 
spillere som jobber seriøst og også 
begynner å vise til internasjonale 
resultater. Disse spillerne bidrar også 
nedover i systemet både som 
forbilder og gjennom aktiv deltagelse 
som trenere på samlinger.  
Det nasjonale senter skal 
videreutvikles som et 
kompetansesenter med den største 
kvalitet på trening, både i kvantitet og 
kvalitet. Spillere ved senteret skal 
være forbilder for de yngre spillere 
og det nasjonale senter skal være et 
sted de unge drømmer om å komme 
til når de blir eldre.  
Seniorspillere skal primært være 
knyttet til det nasjonale senteret. Dog 
skal det være rom for individuelle 
tilpasninger både i overgangen 
mellom junior og senior og i spesielle 
situasjoner.  

Landslagstrener i 100% 
stilling plassert ved det 
nasjonale senter 
Hallkapasitet for den 
nødvendige daglige trening 
Avtaler med Odense om 
trenings-opphold  
Kontrakter med spillere som 
er med på senteret 
Vise frem det nasjonale 
senter gjennom besøk av 
yngre spillere samt å bruke 
seniorspillere som 
ambassadører. 
 

Regionale 
satsingssentre 

Muligheten for kombinasjon av skole 
og toppidrett gjennom skolen har 
vært et svært godt virkemiddel for 
utvikling av unge utøvere. TIK vil øke 
samarbeidet med de regionale 
satsingssentrene gjennom økt 
frekvens av besøk fra sportssjef, 
støtte opp om samarbeid mellom de 
regionale sentre og mot OLT´s 
regionale sentre, trekke regionale 
trenere inn i nasjonale tiltak (f.eks 
bruk av regionale trenere som 
landslags-trenere), ha tilbud for 
spillere ved satsingssentere til å 
besøke det nasjonale senter og 
generelt bedre kommunikasjon. 
Samtidig vil det bli utviklet klarere 
kriterier som må tilfredsstilles for at 
et regionalt senter skal defineres 
som et regionalt satsingssenter og 
hva en slik definisjon innebærer. 

Lage kriterier for et regionalt 
satsingssenter 
Lage avtaler med aktuelle 
trenere i regionale sentre for 
nasjonale oppdrag 
Lage besøksplan for 
sportssjef til de regionale 
sentre. 
Bedre kommunikasjonen 
mellom det nasjonale og de 
regionale satsingsentra 



Norges Badminton Forbunds årbok 2016  113 

 

 

TOPPIDRETT: Sesongen 2016/2017 og 2017/2018 

 

Aktivitet 

 

Hvorfor og hvordan 

 

Mål (som kan evalueres 

lett) 

Senior landslag 
 
 

Hvorfor (felles for alle): Vi ønsker å 
bygge bredde og kultur i toppsatsingen 
vår, derfor er lagmesterskapene viktige. 
På damesiden ser vi at det er et spesielt 
behov for tiltak for å bygge opp 
fellesskapet. 
Hvordan: Prioritere lagmesterskap 
fremfor andre turneringer. Bygge opp et 
lagfellesskap både gjennom at flest 
mulig er med i det nasjonale 
satsingssenter og ved at  de 
enkeltspillere som (etter avtale) har sin 
satsing andre steder deltar mest mulig i 
fellesskapet ved det nasjonale 
satsingssenter. Det vil være en spesiell 
satsing på jente siden gjennom et eget 
Über Cup prosjekt.  
 
 
 

Spesifisere klare krav for 
hvem som er aktuelle for 
uttak til landslag 
Evaluere kontinuerlig aktuelle 
spillere for landslag 
EM mixed team 2017 (topp 
20) 
Thomas Cup 2018 (topp 15) 
Über Cup 2018 (topp 20) 
 

Senior individuell Hvorfor (felles for alle): Ha målsettinger 
som treffer og motiverer våre aller beste 
spillere.  
Hvordan: Velge ut turneringer der 
utbyttet blir størst mulig, bl.a. utvalgte 
circuit turneringer først og fremst i 
Europa, samtidig som vi benytter 
akademiet i Odense for treningsopphold 
kombinert med danske turneringer. En 
viktig del av dette arbeidet blir å 
motivere spillere/klubber/kretser til å 
satse noen egne penger for å kunne 
delta på enda flere turneringer. 

 

Sesongplaner for alle 
spillere, herunder 
samarbeide aktivt med KK for 
gode turneringsplaner. 
Generelt: Større bredde i 
toppen 
Damer: 1 spiller/par i topp 
150 samt 1 i topp 200 i 2017, 
1 spiller/par i topp 100 samt 1 
i topp 150 i 2018. 
Herrer: 1 spiller/par i topp 75 
samt 1 i topp 100 i 2017,  1 
spiller/par i topp 30 samt 1 i 
topp 80, medalje i EM i 2018 
BWF national team ranking: 
1.000 poeng i 2017, 1300 
poeng i 2018 
Lage langtidsplaner for 
spillere/par som kan være 
aktuelle for OL 2020 
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TOPPIDRETT: Sesongen 2016/2017 og 2017/2018 

 

Aktivitet 

 

Hvorfor og hvordan 

 

Mål (som kan evalueres lett) 

U19 og U17 
landslag 
 

Fokus vil være mye mer mot sportslige 
utviklingsmål enn rene resultatmål. Vi 
ønsker å videreutvikle kulturen hvor 
spillerne trener mer enn de har gjort 
tidligere, der spillerne trener riktigere 
enn de har gjort tidligere, der spillerne 
er 24 timers utøvere, og ikke minst: 
Der spillerne er forberedte på og 
motiverte for overgangen til full satsing 
på seniornivå.  
De sportslige målsetningene må derfor 
kun vurderes som retningsgivende i 
forhold til hvilket nivå vi mener vi må 
befinne oss på for å kunne nå 
seniormålene våre. 
Prioritering i disse aldersgrupper vil 
være å bygge opp gode 
rammebetingelser for trening (bl.a. 
gjennom samlinger og god kontakt 
med klubber/regionale satsingssentra) 
samt å delta i mesterskap. Ytterligere 
internasjonal konkurransevirksomhet vil 
være klubbers ellers regioners ansvar 
Selv om talentteamet vil høre under 
UK, vil det fremdeles være behov for 
god kontakt mellom spillere/trenere 
involvert i TT og TIK.  

 

 
Landslagstrenere for U19 og 
U17 
Evaluere kontinuerlig aktuelle 
spillere for landslag 
Sesongplaner for alle spillere, 
herunder samarbeide aktivt 
med KK for gode 
turneringsplaner 
Spesifikke utviklingsmål for 
hver enkelt spiller, som 
inkluderer både 
videreutvikling av tekniske 
ferdigheter og fysiske 
ferdigheter. 
Kan delta i lagmesterskap og 
individuelle mesterskap (EM 
og VM) for U17 og U19. 
Delta i U15 Danish Junior Cup 
(for de beste U15 spillere). 
Kan delta i utvalgte 
internasjonale turneringer. 
Foreslå aktuelle 
internasjonale turneringer 
spillere kan delta på i egen 
regi.  
Aktivt samarbeid med UK om 
TT 
 
 
 

Para-badminton Norge har de siste år gjort det svært 
godt i para-badminton med flere gull-
medaljer i EM og VM. Fra 2020 blir 
Badminton en offisiell idrett i 
Paralympics. 
Toppsatsing innen parabadminton skal 
fortsatt ligge under TIK der 
kombinasjonen av individuelle 
tilpasninger for de enkelte utøvere 
sammen med integrering av utøverne 
med de øvrige landslag vil fortsette 

Identifisere utøvere som kan 
gå inn under parabadminton-
satsingen 
Lage individuelle tilpasninger 
Invitere aktuelle utøvere til 
landslagssamlinger 
Søke om og bruke de sentrale 
midler og kompetanse som 
finnes på paraidrett. 
Gi gode rammebetingelser for 
satsing mot PL 2020 
Gull i VM 
Gull i EM 
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TOPPIDRETT: Sesongen 2016/2017 og 2017/2018 

 

Aktivitet 

 

Hvorfor og hvordan 

 

Mål (som kan evalueres 

lett) 

Total commitment Total Commitment konseptet, mental 
trening/bevisstgjøring, skal integreres 
i landslagspillernes «mindset» så de 
vet hva som skal til for å få mest 
mulig ut av deres talent, og hvordan 
de skal bruke deres ressurser på en 
positiv innstilling til utvikling, ikke bare 
innen badminton men også i forhold 
skole/jobb og sosialt. Mental trening, 
helse, skader og kosthold inngår i 
dette konseptet. 
Også i den kommende perioden vil vi 
jobbe mye med et konsept vi har kalt 
«Den norske modellen». Her vil vi ha 
fokus på aktivitet som er tilpasset 
geografiske forhold i Norge, og som 
dessuten tar hensyn til erfaringer vi 
har gjort oss så langt i 
toppidrettsarbeidet. Detaljene i 
konseptet vil komme til uttrykk 
gjennom handlingsplanen samt 
spillerkontraktene.  

 
 

Ha tilgjengelig fagpersonale 
på fysisk trening, 
skadeforebygging og 
behandling av skader 
Orientere om TC konseptet 
på samlinger og ved 
foredrekurs/møter 
Ha individuelle samtaler og 
planer med alle utøvere 
 

Kommunikasjon Utvikling av toppidrettsutøvere er en 
lang prosess som foruten utøveren 
selv involverer familie, klubb, 
krets/region, klubbtrener, 
landslagstrener og TIK. Det er viktig 
at alle disse ledd jobber sammen og 
kommuniserer godt. Dette er et av 
punktene som ble trukket frem i TIK-
evalueringen som var nødvendig å 
forbedres 

Årlige planer på badminton.no 
Klare regler for uttak 
Gi ut informasjon i god tid 
Aktiv facebook gruppe 
Lage rutiner for gode 
møteplasser 
Årlige evalueringer 
Kurs for/møter med foreldre 
Nær kontakt med aktuelle 
klubbers kontaktperson(er). 
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TOPPIDRETT: Sesongen 2016/2017 og 2017/2018 

 

Aktivitet 

 

Hvorfor og hvordan 

 

Mål (som kan evalueres lett) 

Toppidretts-
trenere 

Gode trenere er essensielt for å 
bygge opp toppidrettsmiljøer. NBF 
har i en årrekke rekruttert 
landslagstrenere internasjonalt. Også 
flere av trenerne ved de regionale 
sentra kommer fra andre nasjoner. Vi 
vil fortsatt være avhengig av å trekke 
på internasjonal kompetanse men for 
å sikre kontinuitet vil det også være 
behov for å bygge opp egne 
trenertalenter.  
Læring av hverandre og få impulser 
utenfra (både internasjonalt innen 
badminton og nasjonalt fra andre 
idretter) vil være nødvendig for å 
bygge opp trenerkompetansen, samt 
å gi unge utøvere/trenertalenter 
muligheter  

Møteplasser for trenere, både 
de som er med i 
landslagssammenheng og 
andre 
Legge inn økonomi for trenere 
ved internasjonale 
konkurranser 
Trekke inn unge trenertalenter 
Bruke seniorlandslagsspillere i 
trenerroller for de yngre 
spillere. 
Samarbeide aktivt med IUK på 
trenerutdannelse 

Økonomi Toppidrett er den del som bruker 
mest penger men samtidig også den 
del som skaper mest inntekter både 
gjennom sponsorer og bevilgninger 
fra NIF/OLT. Det vil alltid være 
knappe ressurser i forhold til hva en 
ønsker å oppnå, slik at prioriteringer 
vil være nødvendig.  Samtidig er det 
viktig at TIK er aktive på 
inntektssiden, både mhp rapportering 
av tiltak og gjennom søknader til 
tiltak. 
 

Lage budsjettplaner for de ulike 
tiltak ved starten av hvert halvår 
Kontinuerlig overvåke forbruk 
Rapportere inn tiltak 
i samarbeid med 
generalsekretær følge med på 
mulige søknadsrunder og 
sende inn gode søknader for 
tiltak. 
Spisse de økonomiske 
insentiver mot de beste spillere 
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UTVIKLING: Sesongene 2016/2017 og 2017/2018 

 
Aktivitet 

 
Hvorfor og hvordan 

 
Mål (som kan evalueres lett) 

 
Badmintonuken 

 
En felles uke med fokus på badminton for 
alle landets klubber og kretser. 
Spre mest mulig kunnskap om badminton 
generelt og om klubbene spesielt. 
Rekruttere nye medlemmer 
 

 
2016: 30 deltakende klubber, 
der 5 av klubbene er på 
kjøpesentra. 
 
2017: 35 deltakende klubber, 
der 7 av klubbene er på 
kjøpesentra. 
 
2016: Fem (5) nye medlemmer 
pr. deltakende klubb = 150 
2017: Fem (5) nye medlemmer 
pr. deltakende klubb = 175 
 

 
Landsfinalen 
 

 
Finale i lagspill for U13 og U15. 
Arbeide sammen med KK for å få flere 
kretser til å arbeide med å få arrangert 
seriespill mellom minst 2 – 3 av klubbene i 
kretsen. 
UK arrangerer finalen og inviterer de ulike 
lagene. 
Den viktigste premien i finalen er at laget 
vinner en plass i neste års finale for klubben 
sin. 
Seriespill er viktig fordi det bygger 
klubbkultur og det er et viktig i kampen om 
treningstider. 
2017: Det er gjort avtale med Kragerø BK 
om samarbeid, og hallen og Sportellet er 
booket. Det er gjort avtale med Kragerø BK 
om at de kan få stille med ett lag i U13 og 
ett lag i U15, så fremt de klarer å stille fulle 
lag (2 + 2).  
 
2018: Diskutere/Vurdere om NBF v/UK skal 
ha dette som et arrangement som klubber 
kan søke på. «Hjemmeklubben» vil da ha 
plass i finalen. 
 

 
2017: Fem (5) deltakende 
kretser og at det er gjennomført 
seriespill for både U13 og U15 
med deltakelse av minst 2 til 3 
av kretsens klubber. 
 
2018: seks (6) deltakende 
kretser og at det er gjennomført 
seriespill for både U13 og U15 
med deltakelse av minst 2 til 3 
av kretsens klubber. 
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UTVIKLING: Sesongene 2016/2017 og 2017/2018 

 
Aktivitet 

 
Hvorfor og hvordan 

 
Mål (som kan evalueres lett) 

 
Jentesatsing 

 
I NBF er vi mange flere gutter enn jenter, 
og detter er grunnen til at vi ønsker å bruke 
noe ekstra tid og midler på jentene. 
Vi ønsker flere spillere, trenere, dommere 
og ledere. 
 
 

 
2017: Arrangere er jentesamling 
i nasjonal regi, gjerne på OLT.  
Det bør være en sosial samling 
med en god balanse mellom 
trening og foredrag. 
Alle ledere, trenere og 
foredragsholdere bør være 
kvinner. Antall deltakere: 
Minimum 28 jenter. 
 
2018: Tilby klubber og kretser å 
søke om midler til å arrangere 
mindre lokale samlinger.   
 

 
Info, web og 
badmintonblade
t 

 
Viktige og nødvendige redskaper for å spre 
informasjon og kunnskap om badminton. 
 
Viktig at vi holder oss oppdaterte og 
videreutvikler oss, dette for at medlemmene 
våre skal finne oss interessante og for å 
henvende oss til potensielle nye 
medlemmer. 
  

 
2016: 
FB: 3000 likes ved utgangen av 
året. 
Instagram: 750 følgere ved 
utgangen av året. 
 
 
2017:  
FB: 5000 likes ved utgangen av 
året. 
Instagram: 1000 følgere 
 
       

 
Crossminton 
 
 

 
Arbeide videre for å spre kunnskap om 
Crossminton.  
Folkehøyskolemesterskap – samarbeid 
med bl.a. Bjerkely Folkehøyskole på Åsnes. 
Arbeide for å få til trenerutdanning. 
Sommerturne og besøke campingplasser. 
Norwegian Woods – spille crossminton nær 
sceneområdet. 
Deltakelse i EM  
 
 
 
 
 
 
 

 
2017:  
 
10 trenere 
10 nye klubber 
1000 nye medlemmer. 
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UTVIKLING: Sesongene 2016/2017 og 2017/2018 

 
Aktivitet 

 
Hvorfor og hvordan 

 
Mål (som kan evalueres lett) 

 
Anlegg 

 
For å få økt antall medlemmer i Norges 
Badmintonforbund må tilgangen/halltid til 
flerbrukshaller styrkes og samtidig få 
etableringer av nye flerbruksanlegg som er 
tilpasset badmintonssporten brukskrav. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Ta en gjennomgang av 

anleggsutvalgets 
sammensetning og 
tilgang på ressurser 

2. Få synkronisert 
handlingsplanene i de 
forskjellige komiteene, 
slik at synergieffekten av 
planene underbygger vår 
hovedmålsetting om 
flere medlemmer i 
Badminton 

3. Igangsette/påvirke/delta i 
diskusjonen med 
idrettsforbundet om å få 
revidert veilederen for 
flerbrukshaller opp i mot 
kulturdepartementet 

4. Påvirke at alle landsdeler 
får en fungerende krets 
og etablert 
anleggsansvarlig 
innenfor kretsen 

5. Oppdatere vår 
kontaktinfo i alle landes 
idrettskretser 

6. Utarbeide/revidere en 
veileder som er tilpasset 
Badmintons tekniske 
krav til haller 

7. Registrere seg som 
bruker på doffin for å få 
med seg alle prosjekter 
som omfatter anlegg 

 

 
Badminton i 
skolen 
 

 
Skolen er en viktig arena for å nå barn og 
unge. 
Gjennom skoleprosjekter kan vi nå mange 
og det bør være lett å overbevise lærere om 
at badminton er en godt egnet aktivitet i 
gymtimer.   
Her har klubbene og kretsene en mulighet 
til å treffe mange barn og unge, og på den 
måten gjerne inspirere barn og unge til å ta 
en tur i hallen.  
 
 
 

 
2016: 
 
15 skolebesøk 
 
 
 
 
2017: 
 
20 skolebesøk 
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Hovedfokuset bør være barneskolen, men 
en bør også vurdere ulike tiltak i 
barnehager, ungdomskoler og 
videregående skoler. 
 
Dette er arbeid de ulike klubbene og 
kretsene må gjøre og UK bør tilrettelegge 
for at de kan søke om økonomisk støtte til 
gjennomføring.  
 
Modellen bør revideres og en bør 
samarbeide med IUK om «Shuttle time». 
 
UK: Skoleprosjekt rettet mot barn og unge i 
grunnskolen. 
IUK: Shuttle time rettet mot lærere i 
grunnskolen. 
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UTVIKLING: Sesongene 2016/2017 og 2017/2018 

 
Aktivitet 

 
Hvorfor og hvordan 

 
Mål (som kan evalueres lett) 

 
Klubbutvikling 

 
Tilbud til klubber og kretser om startmøter 
og oppfølgingsmøter. 
Her kan klubber og kretser få hjelp til å 
starte opp en og til å videreutvikle seg. 
Dette er et godt gjennomarbeidet produkt 
fra NIF. 
 
 

 
2016: 
Gjennomføre 12 startmøter 
I tillegg kommer 
oppfølgingsmøter. 
2017: 
Gjennomføre 16 startmøter 
I tillegg kommer 
oppfølgingsmøtene. 
 

 
 
 
Veteranutvalget 
 
 

 
 
Overført til UK under styremøtet 4. og 5. 
mai 2016  
Planer og mål utarbeides til høsten. 

 
 

 
TT 
Talent Team 
U13 og U15 
 

 
Overført til UK under styremøtet 4. og 5. 
mai 2016  
Planer og mål utarbeides til høsten. 

 
TT-samlinga høsten 2016 
planlegges og gjennomføres av 
TIK. 

 
Integrering 
bredde 

 
Grenseløse Idrettsdager: 
Svært viktig at vi er en synlig aktør rundt i 
landet ved disse arrangementene. 
 
 
 

 
2016: 40 utøvere. 
Delta på så mage Grenseløse 
idrettsdager som mulig. 
 
2017: 45 utøvere 
Delta på så mange Grenseløse 
idrettsdager som mulig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


