
Møte med kretsene 11. september kl 09-12



Dobbelt så mange medlemmer innen 2025

• Agenda
• Kl. 09:00-09:20 Velkommen og innledning 
• Kl. 09:20-09:45 Kretsenes rolle i dag v/ Geir Storvik og Kari Bunes
• Kl. 09:45-10:15 Strategiske satsingsområder og kretsenes betydning  

fremover v/ Kari B
• Kl. 10:15-10:30 Pause
• Kl. 10:30- 11:45 Hva er annerledes i kretsene når vi i 2025 er over 11.000  

medlemmer? v/ Kent Nyheim og Kari B
• Hvilke rolle har kretsene?
• Hvilke oppgaver ligger til kretsene?
• Hvordan er samarbeidet mellom kretsene?
• Hvordan samarbeider kretsen med de respektive klubbene?

• Kl. 11:45-12:00 Oppsummering og avslutning
• Kl. 12:00- 13:00 Lunsj



Kretsenes rolle i dag

• Forbundet følger idrettens vanlige 
organisasjonsoppbygging, dvs. 
klubb, særkrets og forbund. Noen 
av særkretsene er meget aktive, 
mens andre er mindre aktive. 
Tettere kontakt mellom særkretsen 
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
• Badmintonkretsen Sør
• Badmintonkretsen Vest
• Finnmark Badmintonkrets
• Hålogaland Badmintonkrets
• Hedmark & Oppland Badmintonkrets
• Midtnorsk Badmintonkrets nord
• Midtnorsk Badminton sør
• Oslofjorden Badmintonkrets
• VBT (Vestfold/Buskerud/Telemark) Badmintonkrets



Kretsene skal arbeide med:
• Lagserier
• Treninger for kretsens beste spillere
• Trenerutdanning
• Dommerutdanning
• Terminliste
• Anlegg
• Tid i haller
• Kontakt med det offentlige
• Klubbene i kretsen



Flere sammen om de gode opplevelsene

• Virksomhetsidé
• Vi skal tilrettelegge for at 

badminton kan spilles av alle og på 
alle nivåer

• Vi skal jobbe aktivt for å skape 
optimale rammer for klubber og 
medlemmer, slik at de kan tilby 
god aktivitet lokalt

• Vi skal representere 
badmintonsporten nasjonalt og 
internasjonalt

• Verdier
• Glede
• Fair Play
• Anerkjennelse



Hvordan nå målsettingen om dobbelt så mange?

Dobbelt så mange 
medlemmer i forbundet 

innen 2025

1. Klubbutvikling
Større, flere og bedre klubber

Innen 2024

2. Trenerutvikling
Flere og bedre trenere

Innen 2023

3. Anlegg
Økt kvalitet og kapasitet

Innen 2025

Strategiske satsingsområder og kretsenes 
betydning fremover



PAUSE kl 10:15-10:30



Hva er annerledes i kretsene når vi i 2025 er 
over 11.000 medlemmer?

• Gruppearbeid
• Beskriv hva som er annerledes

• Det er annerledes fordi:
• ………………
• ……………….
• ……………..
• ………………..
• ………………….

• Gruppearbeid
• Hvordan skal din krets bidra til felles 

måloppnåelse og hvilke tiltak ser kretsen 
det hensiktsmessig å iverksette og når?



Oppsummering og avslutning
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