INSTRUKS FOR KONKURRANSEKOMITEEN

1.

ORGANISASJON
KK består av leder, nestleder samt de medlemmer som til enhver tid oppnevnes av
styret. Komiteen har for tiden to hovedutvalg: Lagserieutvalget, Oppmanns- og
Dommerutvalget. Komiteen kan foreslå, og styret kan opprette, separate utvalg innen
komiteens ansvars- og arbeidsområder og lederen utarbeider om nødvendig instruks
for disse.

1.2

Komitélederen er ansvarlig for at KK arbeider etter de retningslinjer og de oppdrag
som er pålagt av styret og at økonomiske disposisjoner som foretas, er innenfor den
budsjettrammen som er fastsatt.

1.3

Komitélederen skal holde det øvrige styret løpende orientert om komiteens arbeid.

1.4

Forbundskontoret skal ha kopi av all offisiell korrespondanse.

1.5

Komiteen skal innen en angitt dato hvert år ha koordinert årsberetninger, reviderte
arbeidsplaner/budsjettforslag for året samt arbeidsplaner/ målsetting/ foreløpig
budsjettforslag for kommende sesong.

2.

ARBEIDSOPPGAVER

2.1

Komiteen har det faglige og organisatoriske ansvar for konkurranseaktiviteten i NBF
KK’s arbeidsoppgaver omfatter- men er ikke begrenset til – følgende
hovedfunksjoner:
utarbeide sesongens terminliste innen fastsatt tidsfrist
sette opp og utgi bestemmelser for sesongens seriespill innen fastsatt tidsfrist
sørge for rekruttering og autorisering av dommere og oppmenn. Herunder
avholde dommerkurs i samarbeid med IUK og legge forholdene til rette for
faglig utvikling av alle typer funksjonærer
oppnevne oppmenn og dommere til mesterskapene og seriespill i Eliteserien
sørge for utarbeidelse av serietabeller
overordnet ansvar for Cup2000 og Badmintonportalen
KK vil til enhver tid være ansvarlig for oppfølging og videreutvikling av
NBF’s elektroniske system for turneringssøknader, Terminliste og
turneringsavvikling i samarbeid med utvikler
klassifisere spillere og sørge for bekjentgjøring av endringer
føre statistikk over konkurranseaktiviteten
fremme forslag til fordeling av reisetilskudd for mesterskapene
fremme forslag til nødvendige endringer i Turneringsreglementet og
Bestemmelsesverket, og utgi direktiver for best mulig turneringsaktivitet og
hensiktsmessige arrangementsformer
-

2.2

Lederen av komiteen skal holde seg nøye orientert om regelendringer foretatt av BWF
og BEC, å sørge for nødvendig oversettelse og bekjentgjøring.

2.3

Lederen av komiteen skal i samarbeid med forbundskontoret sørge for at søknader om
økonomisk støtte fra NIF og andre organisasjoner innen fagfeltet blir utarbeidet og
sendt.

