
Toppidrett

NBF
Fra god nasjonal til 

internasjonal seniorspiller



Hvordan er toppidretten organisert?

Ansatte: 

Peter Kapetz

Marina 
Andrievskaia

Sonja 
Wåland

Sondre F 
Jørgensen

Johnny 
Askevig
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Jarle Grann

Regy Selsaas

Hans Jarle 
Einarsen



Vad har vi 

utviklet og 

forandret 

En tydeligere rød tråd om veien fram og vad som kreves før at gå fra god 
ungdomslandslagsspiller til god seniorlandslagsspiller

Vi har gjort tydeligere kring krav og kriterier før de ulike ungdomslandslagene 
samt klargjort vad NBF tilbyr

Økt aktiviteter i form av turneringer/leir før ungdomslandslagene

Klubbesøk ute i klubbene - erfaringsutveksling

Før seniorer har det handlet om at optimalisere trenings og prestasjonsmiljø på 
landslagssentret. Få økt treningskvalitet samt få den enkelte til at ta mere eget 
ansvar før sin utvikling

Invitert flere spiller til landslagssenter i Oslo, både senior og junior så det tidlig 
skjønner kravbilde om vad som kreves før at lykkes på internasjonal nivå



Sesongstart 

og plan før 

sesong

Ungdom:

• U17EM

• JVM avlyst – erstatt med BEC junior turneringer

• Uttaksturneringer U17/U19, 2-3 st

• Leir/samlinger U17/U19, sommer/vinter

Senior:

• Komme i gang med BEC turneringer igjen

• Torjus/Vegard eventuelt VM i Dec

• EM individuelt i vår

• Ev EM kval (herr/dam) 

Para

• PL i Tokyo

• Ev VM, Tokyo i Oktober – utsatt pga av covid-19

• BWF turneringer



Toppidretten – strategiprosess

Hvordan skal toppidretten drives i årene fremover? 

• Satt ned en styringsgruppe som skal drive prosessen fremover.

• Prosjektgruppe bestående av AU, TIK, landslagssjef og sportskoordinator.

• Mål med arbeidet: Utarbeide ett eller flere forslag som deretter presenteres for en 

høringsgruppe.

• Tidsbruk: ett eller flere forslag er klar innen utgangen av 2021. 

• Endelig vedtak i forbundsstyret i løpet av våren 2022. 

• Gjennomføring av ny toppidrettsstruktur f.o.m sesongen 22/23. 



Toppidrett – bidrag mot flere
medlemmer

 Framgang skaper framgang og framgang

skaper oppmerksomhet, det vanskelige er at 

nå dit, men det går, noen trenger at vise 

veien!

 Medial oppmerksomhet – synes, høres og nå

ut til media/sosiale medier, ut til klubbene, 

kretsene osv

 Idolskap – få de unge i badminton Norge at 

se opp til våre dyktige seniorer


