
Hei alle sammen og vel overstått sommerferie. Vi har lagt en svært utfordrende sesong bak oss med 
avlysninger, omberamminger og generelt få gjennomførte arrangementer. KK ønsker å legge til rette 
for en sesong som blir tilnærmet normal. Vi vil her orientere om tilpasninger i rankingssystemet som 
vil gjelde for kommende sesong, samt noen endringer i bestemmelser knyttet til rankingpoeng. 
Endringene er besluttet i styret NBF. 
 
 
«Gjenåpning» av rankingsystemet etter Covid-19: 
Bakgrunn: 
Det har i praksis vært aktivitetsstopp i Norge fra mars 2020, og i all hovedsak står våre utøvere med 
0 rankingpoeng per dags dato.  
Rankinglistene er vesentlige for kvaliteten på arrangementene, da disse benyttes både for riktig 
klasseplassering av spillere samt korrekt seeding i trekningen. 
  
Tiltak: 
Alle spillere får en startsum med poeng per 1/8-2021 som representerer 25% av den poengsummen 
de hadde per 15/10-2020.  Poengsummen blir behandlet som en ordinær poengsum oppnådd i en 
turnering, og vil miste sin effekt 1/8-2022. 
For spillere som har byttet aldersklasse får man startsummen regnet ut basert på den aldersklassen 
man tilhørte 15/10-2020, lagt inn i den aldersklassen man tilhører sesongen 2021/2022.   
 
Dette vil føre til at man kan gjennomføre turneringer fra sesongstart med en styrkeseeding som er 
basert på reelle resultater. Ettersom kun 25% av gamle poeng vil telle, vil nye turneringsresultater 
gjøre seg mer relevante etter som sesongen skrider frem. 
  
 
Rankinglister: Endringer i rankingmatriser/internasjonale aktiviteter 
Bakgrunn: 

Rankinglistene våre består i dag av en miks av poeng oppnådd i norske arrangementer, og poeng fra 
utenlandske arrangementer som er innrapportert av deltakerne.   

Dagens løsning har noen utfordringer: 

 Det er utfordrende å gi en korrekt vekting av utenlandsk aktivitet i forhold til norske 
resultater 

 Det er en betydelig administrativ byrde  
 Aktiviteter som er forbeholdt få utøvere får stor innflytelse på rankinglistene, og forringer 

kvaliteten 
 Poengmatrisene har vært knyttet opp mot gitte turneringstitler.  Disse endrer seg over tid, 

og det er utfordrende å finne korrekte korresponderende poengnivåer 

Vi ønsker at våre egne rankingturneringer og mesterskap skal være de arrangementene som har 
størst innflytelse på våre rankinglister, og ønsker å styrke statusen på og viktigheten av egne 
arrangementer. 

Samtidig er utenlandsk aktivitet bra for badmintonsporten, og det er et uttalt mål at vi ønsker at 
flere reiser ut tidligere og prøver seg internasjonalt. 

Vedtak 

Følgende struktur for innrapporterte poeng fra utenlandsk aktivitet 



 Nasjonale turneringer i andre land 
o Øverste klasse med åpen påmelding: poeng etter nivå 5 
o Øvrige klasser: poeng etter nivå 4 

 Internasjonale turneringer organisert av Badminton Europe  
o Poeng etter nivå 7 

 Internasjonale turneringer organisert i BWF Grade – system: 
o BWF Grade 3 

 Poeng etter nivå 7 
o BWF Grade 2 

 Poeng etter nivå 8 
o BWF Grade 1 

 Poeng etter nivå 9 
 Internasjonale lagkamper gir fortsatt ikke rankingpoeng. 

Følgende øvrige endringer: 

 Nivå 10 og 11 i dagens poengmatrise utgår.   
 poengsummene nivå 6-9 justeres noe opp, spesielt på de laveste plasseringene.  
 I innrapporterte internasjonale turneringer der deltakeren ikke har vunnet noen påbegynte 

enkeltkamper deles det ut poeng for dårligste plassering.    
 Egen poengliste for Mini GP avvikles, disse turneringene beregnes innenfor hovedmatrisen 

o Ordinært RT/NR beregnes etter nivå 6.   
o Ved Mini GP beregnes X klasse etter nivå 6, A klasse etter nivå 5 osv. 
o I matrisen legges det til grunn den samlede påmeldingen i kategorien før fordeling 

av utøvere etter nivå 
 Rankinglistene baseres på de 10 beste resultatene de siste 12 måneder, dog slik at: 

o Maksimalt ett resultat innen nivå 7-9 medregnes (det beste) 
o Maksimalt 4 resultater i nivå 6 medregnes (de beste) 
o (Dette er regulert i bestemmelse, se eget forslag) 

 

Begrunnelse: 

Inndelingen av de internasjonale poengene gir en betydelig enklere klassifisering av aller 
arrangementene.  Dette både forenkler administrasjonen og gjør systemet enklere å forholde seg til 
for medlemmene.  Inndelingen kan anvendes på alle internasjonale arrangementer, da de uten 
videre vil falle innenfor en av kategoriene. 

Det er svært sjelden de øverste nivåene i eksisterende matrise kommer til anvendelse.  Det er også 
så få spillere som har vesentlig utenlandsk aktivitet på disse nivåene, at forskjellen i poengtildeling 
innenfor BWF Grade 1, 2 og 3 ikke er av betydning for våre rankinglister.   

Ved å begrense poengene for internasjonale turneringer der man ikke har seier hindrer vi at rene 
deltakerpoeng får for stor vekt i rangeringen. 

Avvikling av separat liste for MINI GP er en fordel knyttet til de nye turneringsformene.  Vi har de 
siste årene testet X/A/B turneringer, samt diskutert andre former for Mini GP.  Vårt forslag 
innebærer at poengmatrisen blir mer uavhengig av spilleformen, og dermed anvendelig for all 
aktiviteten. 



Ved å redusere antallet tellende turneringer på nivå 6 og oppover sikrer vi at det er likest mulig 
aktivitet som ligger til grunn for rangeringen av utøverne.  Samtidig har spillerne fortsatt insentiv for 
deltakelse da de både kan forbedre sin gjeldende poengsum, samt forlenge virkningen av den (som 
er 12 måneder fra oppnådd resultat). 

Forslaget medfører endring i en bestemmelse (se egen sak).  Øvrige endringer er kun knyttet til 
poengmatrisen, og distribueres på hjemmesidene. 

 
Rankinglister: Poengmatrise 
Endret matrise – Individuelle turneringer 

 

 
Ingen endringer – Lagkamp 

 

 

Bestemmelser 
Bestemmelse: Beregning av poeng 
 
Aktuell bestemmelse  

BESTEMMELSER OM KLASSIFISERING, RANGERING OG 
RANGERINGSTURNERINGER., avsnitt A, 2. setning  
 
Bakgrunn: 

Se forslag vedrørende rankinglister 
 



Nåværende ordlyd: 

De til enhver tid 10 beste resultater innenfor 12 måneders perioden er tellende. Det settes et tak på 
maks 5 tellende resultater fra rankingturneringer. 
 

Endres til: 

Rankinglistene baseres på de 10 beste resultatene de siste 12 måneder, dog slik at: 

 Maksimalt ett resultat innen nivå 7-9 medregnes (det beste) 
 Maksimalt 4 resultater i nivå 6 medregnes (de beste) 

 

Bestemmelse: Klassifisering 
Aktuell bestemmelse  

BESTEMMELSER OM KLASSIFISERING, RANGERING OG 
RANGERINGSTURNERINGER., avsnitt B, 
 
Bakgrunn: 

Tersklene henger sammen med poengene som er reflektert i poengmatrisen, og bør oppdateres og 
distribueres på samme måte. 
 
 
Nåværende ordlyd: 

B Klassifisering 
Den til enhver tid gjeldende klassifisering publiseres i rangeringslistene, og følgende regler gjelder: 
 
Senior Klassifisering:  
E: 500 poeng eller mer  
A: 150 – 499 poeng  
B: 50 – 149 poeng  
C: 20 – 49 poeng  
D: 0 – 19 poeng 
 
De aldersbestemte klassene U13-U19 deles i A-, B- og C-klasser etter følgende matrise: 
A: 80 poeng eller mer 
B: 30 - 79 poeng 
C:  0 – 29 poeng 
Spillere deltar i turneringer med den klassifisering de er påmeldt, selv om de på et senere tidspunkt 
har 
fått en høyere klassifisering. 
 
 

Vedtak: 

Tabellen flyttes til hjemmesidene sammen med poengmatrisen.  Tabellen foreslås ikke endret. 

Teksten i bestemmelsene blir: 



B Klassifisering 
Spillerne klassifiseres i klasser E, A, B, C, D basert på poengsum.   
Den til enhver tid gjeldende klassifisering publiseres i rangeringslistene 
Terskelverdier for klassifisering publiseres sammen med poengmatriser på NBF sine 
hjemmesider.  Endringer i løpet av sesongen skal varsles minst 30 dager før implementering.  
 
 

Bestemmelse: Rapportering fra turneringer i utlandet 
Aktuell bestemmelse  

BESTEMMELSER OM KLASSIFISERING, RANGERING OG 
RANGERINGSTURNERINGER., avsnitt I, siste setning  
 

Bakgrunn: 

Begrunnelse – Dette er praktisk informasjon som er oppgitt på hjemmesidene.  Dette er avvikende 
per dags dato, og foreslåes derfor fjernet fra bestemmelsene (slik at hjemmesidene blir eneste 
kilde). 

 
Nåværende ordlyd: 

NBF varsles om registrert resultatrapport ved at det sendes e-post til badminton@badminton.no når 
registreringene er gjort. NBF behandler resultatene for oppdatering av rankingpoeng innen tre 
arbeidsdager etter at e-post er mottatt. 
 
Vedtak: Hele avsnittet fjernes 

 

Bestemmelse: Skjønnsranking 
 
Aktuell bestemmelse  

BESTEMMELSER OM KLASSIFISERING, RANGERING OG 
RANGERINGSTURNERINGER., avsnitt C 
 
 
 
Bakgrunn: 

Det er ikke teknisk støtte i dagens løsninger for ordningen med dagens ordlyd.  Punktet er også 
formulert med såpass bredt nedslagsfelt at det er vanskelig å legge seg på en konsekvent 
saksbehandling dersom den kommer til anvendelse. 

Det har ikke vært tildelt ranking poeng etter denne regelen de siste 4 år (og KK bekjent ei heller forut 
for dette). 

 
Nåværende ordlyd: 



 
C Dispensasjon  
Forbundsstyret kan dispensere fra disse bestemmelsene for enkeltspillere. Dette gjøres ved å sette 
disse spillerne på en liste som definerer deres klassifisering. Spillere vil få ”startpoeng” som vil 
minske i verdi over 12 måneder, og som dermed plasserer dem på rankinglistene.  
 
 

Endres til: 

C Ranking basert på skjønn  
I de tilfeller der rankinglistene åpenbart er feil, og årsaken er at spilleren har deltatt i 
arrangementer i regi av NBF slik at spilleren er forhindret fra å delta i arrangementer som 
ellers ville gitt ranking poeng, kan spilleren eller TIK søke om tildeling av skjønnspoeng.  
Søknad rettes til KK.  Poengenes aldersklasse, kategori og startgyldighet skal komme frem av 
vedtaket.  Poengene får gyldighet som vanlige poeng oppnådd i turnering, og utløper etter 12 
måneder. 

Bestemmelse: Struktur på dokument 
 
Aktuell bestemmelse  

BESTEMMELSER OM KLASSIFISERING, RANGERING OG 
RANGERINGSTURNERINGER., hele bestemmelsen 
 
 
Bakgrunn: 

Denne bestemmelsen er formulert på en slik måte at det er vanskelig å referere til de enkelte delene 
av bestemmelsene.  KK Foreslår at man endrer bestemmelsen slik at man har lik struktur som  
«BESTEMMELSER OM SEEDING OG TREKNING VED NASJONALE TURNERINGER» 
 
 

Eksisterende struktur: 



 

 

  



Forslag ny struktur 

Det etableres en nummerering, men ordlyden blir uendret: 

 

 

Vedlegg: Definisjon av internasjonale turneringer: 
Det er de til enhver tid gjeldende turneringsdefinisjoner fra BWF som styrer arrangementenes 
poengverdi. 

Det bare er individuelle turneringer som gir rankingpoeng i Norge. 

Per 1/6-2021 er BWF sine definisjoner slik: 

Grade 1 

The BWF regularly organizes seven major international badminton events and one event for para-
badminton: 

 Olympic Games in co-operation with International Olympic Committee 
 World Championships 
 World Junior Championships 
 Para-Badminton World Championships 
 Thomas Cup 



 Uber Cup 
 Sudirman Cup 
 BWF World Senior Championship 

Two events are no longer held regularly: 

 World Cup was suspended since 1997. However, the BWF revived the event in 2005 (with 
China as host) but only as an invitational tournament. China swept gold in all 5 categories. 

 World Grand Prix has been on hiatus since 2000. 

Grade 2 

Grade 2 tournaments, known as BWF World Tour was sanctioned into six levels with different world 
ranking points awarded, as order they are: 

 Level 1: BWF World Tour Finals 
 Level 2: BWF World Tour Super 1000 
 Level 3: BWF World Tour Super 750 
 Level 4: BWF World Tour Super 500 
 Level 5: BWF World Tour Super 300 
 Level 6: BWF Tour Super 100 

Grade 3 

Grade 3 tournaments, known as Continental Circuit are sanctioned into three levels: 

 International Challenge 
 International Series 
 Future Series 

 


