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SAKENES BEHANDLING
SAK 1:ÅPNING
President Trond Wåland åpnet Forbundstinget 2014, lørdag 14. juni kl.
14.00., på Thon Hotel Ullevål, Oslo, ved å ønske tingrepresentantene og
gjestene velkommen. En spesiell velkomsthilsen ble rettet til æresmedlem
Nils Petter Johansen.
Deretter redegjorde presidenten for forbundets status gjennom en
gjennomgang av de forskjellige aktivitetsområder. 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, men det
har i perioden blitt brukt noe mer penger enn budsjettert vesentlig grunnet
høyere aktivitet, men også grunnet uforutsette kostnader.Han nevnte også
gaven fra Sparebankstiftelsen DNB, og at samarbeidsavtalen med
hovedsponsoren DNV GL er forlenget med 2 nye år til og med 2016.
Vinner av Norgesmesterskapet for lag 2012/2013 og 2013/2014 ble tildelt
forbundets diplom.
Diplom ble også tildelt avdelingsvinnerne av 1. divisjon sesongen 2012/2013
og 2013/2014.
Det fremkom ingen innvendinger mot måten Forbundstinget var innkalt på, og
presidenten erklærte Forbundstinget for lovlig satt.
Under tingmiddagen lørdag kveld ble Randi Gulbrandsen tildelt forbundets
hederstegn «NBFs gullmerke».
SAK 2:GODKJENNING AV DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS
FULLMAKTER
Listen over fullmakter, kontrollert av Forbundsstyret, innstilles
til godkjenning.
Listen over fullmakter ble godkjent av Forbundstinget.
Det ble også bedt om talerett for alle tilstedeværende noe tinget ga sin
tilslutning til.
Med stemmerett:

Lørdag 14. juni
Søndag 15. juni

Deltakere, gjester og adminstrasjon på forbundstinget:
1. Trond Wåland

52 representanter
53 representanter

President

2. Berit Blengsli

Visepresident

3. Rune Fartum

Nestleder I U K

4. Ottar Stenrud

Leder KK

5. Tor-Egil Kristensen

Leder TIK
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6. Anne Lisbet Flåten

Leder UK

7. Kjetill Gunnarson

Oslofjorden Badmintonkrets

8. Anja Olsen

Oslofjorden Badmintonkrets

9. Lisbeth Nilsen

Bygdø BK

10. Øystein Wiborg

Haugerud IF

11. Shaomeng Li (kun søndag)

Haugerud IF

12. Bjørn Petter Halvfstad

Haugerud IF

13. Anne Gro Rikheim

Frogner IL

14. Kim Christensen

Frogner IL

15. Kari Bunes

Moss BK

16. Nikolai Svensson

Moss BK

17. Kitt Marthinsen

Moss BK

18. Jeanette Svendsen

Vestre Aker

19. Malin Andersson

Vestre Aker

20. Anders Åge Naglestad

Vestre Aker

21. Geir Storvik

Bærum BK

22. Marius Imset

VBT Badmintonkrets

23. Arne Gulbrandsen

Jarlsberg BK

24. Morten Torkildsen

Nøtterøy BK

25. Thea Johansen

Slagen BK

26. Øistein Høksnes

Sandefjord BK

27. Henriette S. Høksnes

Sandefjord BK

28. Hilde Lindland

Sandefjord BK

29. Jarle Krokeide

Slagen BK

30. Andre Heim

Badmintonkretsen Sør

31. Jørn Nilsen

Brodd BK

32. Trond Krogsæter

Karmøy BK

Norges Badminton Forbunds årbok 2014

3

33. Bente Øyen Selsaas

Karmøy BK

34. Helene Abusdal

Kristiansand BK

35. Jim Ronny Andersen

Kristiansand BK

36. Ronny Reinertsen

Kristiansand BK

37. Arne Martin Hagen

Stavanger BK

38. Camilla Sørensen

Badmintonkretsen Vest

39. Ferenc Macsali

Badmintonkretsen Vest

40. Ivan Christensen

Bergen BK

41. Øystein Telle

Sotra BC

42. Randi Ulla Nogva

Norborg IL

43. Roy Hveding

Trondheim BK

44. Gunn Fiskergaard

Ålesund BK

45. Odd Magne Lund

Badmintonkretsen Nord

46. Marte Loeng

Grong BK

47. Elin Hansen

Herøy IL

48. Ketil Olsen

Hålogaland Badmintonkrets

49. Merete Andreassen

Tromsø BK

50. Kjell Kålheim

Finnmark Badmintonkrets

51. Mirjam Hammeren

Berlevåg TIF

52. Tove Laila Ingebrigtsen

Båtsfjord Spkl.

53. Vidar Andreassen

Kirkenes BK

Æresmedlem:
Nils Petter Johansen
Gjester:
Helge Formo

NBF

Anne Mari Storstrøm Meier

Kontrollkomiteen

Rune B. Hansen

Oppmann- og dommerutvalget
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Administrasjonen:
Espen Larsen

Generalsekretær

Jørn Hafsten

Konsulent

Christian Thode

Utviklingskonsulent

Johnny Askevig

Sportssjef

Frank Dalsgaard

Mental trener

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.
Alle vedtak avgjøres ved alminnelig flertall (mer enn halvparten av de
avgitte stemmer, "blanke" ikke medregnet) og alle valg avgjøres med
absolutt flertall (mer enn halvparten av de tilstedeværende
stemmeberettigede stemmer for) med de unntak NBFs lov fastsetter.
4.
Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn et forslag. For
øvrig foregår avstemningene ved stemmetegn, hvis dirigenten ikke
finner at det bør foretas skriftlig votering.
5.
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.
6.
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.
Vedtak: Forretningsorden enstemmig vedtatt.
SAK 4:GODKJENNING AV SAKSLISTEN
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 2014 - 2018
9. Innkomne forslag
A.
LOVSAKER:
1. FORBUNDSSTYRET
Lov for Norges Badminton Forbund, § 17, Forbundstingets oppgaver
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2. FORBUNDSSTYRET
Lov for Norges Badminton Forbund, § 24, Spilleberettigelse, punkt 1
3. FORBUNDSSTYRET
Lov for Norges Badminton Forbund, § 24, Spilleberettigelse, punkt 2
4. VESTRE AKER
Lov for Norges Badminton Forbund, § 24, Spilleberettigelse, punkt 4

B.

IKKE LOVSAKER.

1. FORBUNDSSTYRET
Turneringsreglementet, Kap. I. Generelle regler, punkt 6, Klasser
2. FORBUNDSSTYRET
Turneringsreglementet, Kap. I. Generelle regler, punkt 7, Kategorier
3. NØTTERØY BK
Turneringsreglementet, Kap. I. Generelle regler, punkt 13 seeding, 2
4. SLAGEN BK
Turneringsreglementet, Kap. I. Generelle regler, punkt 14 Trekning, 1
5. FORBUNDSSTYRET
Turneringsreglementet, Kap. I. Generelle regler, punkt 14 Trekning, 2
6. SLAGEN BK
Turneringsreglementet, Kap. I. Generelle regler, punkt 14 Trekning, 3
7. NØTTERØY BK
Turneringsreglementet, Kap. I. Generelle regler, punkt 16 Trekning, 3
8. FORBUNDSSTYRET
Turneringsreglementet, Kap. II. Regler for Norgesmesterskap (NM), punkt 8,9,12,16,18 og
19
9. FORBUNDSSTYRET
Turneringsreglementet, Kap. IV. Regler for seriespill for klubblag, punkt 3, 4, 5, 6 og 10
10. VESTRE AKER
Turneringsreglementet, Kap. IV. Regler for seriespill for klubblag, punkt 6
11. FORBUNDSSTYRET
Turneringsreglementet, Kap. V. Klassifisering og rangering, punkt 2, 3 og 7
12. BRODD BK OG MOSS BK
Bestemmelser om seeding og trekning ved nasjonale turneringer, tilføyelse punkt 5
13. NØTTERØY BK
Bestemmelser om seeding og trekning ved nasjonale turneringer, punkt 13.
14. FORBUNDSSTYRET
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Bestemmelser om seeding og trekning ved nasjonale turneringer, punkt 15.
15. FORBUNDSSTYRET
Bestemmelser om oppmann og dommere ved nasjonale turneringer, punkt 3
16. NØTTERØY BK
Bestemmelser om bruk av dommere, tellere og tellekasser ved nasjonale turneringer, punkt
4
17. FORBUNDSSTYRET
Bestemmelser om spillere, ledere, og NBF-medlemmer ved nasjonale turneringer
18. BÆRUM BK
Bestemmelser om seriespill for klubblag, punkt 9
19. FORBUNDSSTYRET
Bestemmelser om seriespill for klubblag, punkt 10, 22, 27, 29, 31 og 32.
20. BÆRUM BK
Bestemmelser om seriespill for klubblag, punkt 16
21. BADMINTONKRETSEN VEST
Bestemmelser om seriespill for klubblag, nytt punkt 22 (etterfølgende renummereres)
22. SLAGEN BK
Bestemmelser om klassifisering, rangering og rangeringsturneringer, punkt A
23. FORBUNDSSTYRET
Bestemmelser om klassifisering, rangering og rangeringsturneringer, punkt E samt Mini
Grand Prix
24. Badmintonkretsen Vest
Bestemmelser om klassifisering, rangering og rangeringsturneringer, nytt punkt F (de
etterfølgende punkter rebokstaveres)
25. BÆRUM BK
Bestemmelser om klassifisering, rangering og rangeringsturneringer, nytt punkt F (de
etterfølgende punkter rebokstaveres)
26. BÆRUM BK
Bestemmelser om klassifisering, rangering og rangeringsturneringer, nytt punkt F (de
etterfølgende punkter rebokstaveres)
27. SANDEFJORD BK
Bestemmelser om Norgesranking (ranking senior), startkontingent, spillesystem,
rangeringspoeng, premiering
28. BÆRUM BK
Bestemmelser om Norgesranking (ranking senior)
29. FORBUNDSSTYRET
Bestemmelser om Norgesranking (ranking senior), spillesystem og premiering
30. FORBUNDSSTYRET
Bestemmelser om dommerpool
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C.

Økonomi

MOSS BK
Revidert budsjett 2014 og foreløpig budsjett 2015 - toppidrett
D.

Web, sosiale medier

OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS
Utvidelse av forbundets web-, sosiale medie og kollaborasjonsløsninger til utvalgte felles
forbund-krets-klubb løsninger
E.

Terminliste

SLAGEN BK
NM junior
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 Helge Formo
Til sekretærer ble følgende foreslått: Jørn Hafsten og Christian Thode
Til å underskrive protokollen ble følgende foreslått: Morten Torkildsen, Nøtterøy og Jeanette
Svendsen, Vestre Aker.
Vedtak: De foreslåtte ble valgt.
SAK 6:BERETNING FOR PERIODEN
Styrets beretning for perioden finnes på sidene 40-70.
Vedtak: Beretningen enstemmig vedtatt.
SAK 7:REGNSKAP
a:
Opplesning av revisjonsberetning 2012, side 71.
Opplesning av revisjonsberetning 2013, side 73.
b:
Opplesing av kontrollkomiteens beretning 2012, side 82.
Opplesing av kontrollkomiteens beretning 2013, side 84.
c:
Regnskap for perioden 01/01/10-31/12/12, side 74-81 og 01/01/1131/12/13, sidene 85-91.
Til saken hadde følgende ordet: Anne-Mari Storstrøm Meier (opplesning av
revisjonsberetninger - konklusjon for hvert av årene
og kontrollkomiteens beretninger, Sak 7 a og b.

Til Sak 7, c hadde følgende ordet: Trond Wåland, forbundsstyret, Espen
Larsen, generalsekretær, Anne Gro Rikheim, Frogner
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Vedtak: Regnskapene for 2013 og 2014 enstemmig vedtatt.
SAK 8:RETNINGSLINJER FOR VIRKSOMHETEN 2014 - 2018 (Langtidsplan)
Forbundsstyret legger frem planen slik den ble vedtatt i 2012
frem til 2018 med enkelte endringer.
Retningslinjer for vikrsomheten 2014-2018 (Langtidsplan) side 96.
Forbundsstyrets innstilling:
Forbundsstyret anbefaler at de fremlagte "Retningslinjer for
virksomheten 2014 - 2018" legges til grunn for Forbundets videre
langtidsplanlegging.
Til saken hadde følgende ordet: Geir Storvik, Bærum, Lisbeth Nilsen, Bygdø,
Jørn Nielsen, Brodd, Jeanette Svendsen, Vestre Aker, Roy Hveding,
Trondheim, Ferenc Macsali, Badmintonkretsen Vest, Kjetil Gunnarson,
Oslofjorden Badmintonkrets, Nils Petter Johansen, æresmedlem, Mirjam
Hammeren, Berlevåg, Ivan Christensen, Bergen, Øystein Høksnes,
Sandefjord, Jim Ronny Andersen, Kristiansand, Hilde Lindland, Sandefjord,
Johnny Askevig, sportssjef, Jarle Krokeide, Slagen, Nikolai Svensson, Moss,
Thea Johansen, Slagen, Morten Torkildsen, Nøtterøy, Kim Christensen,
Frogner, Kitt Marthinsen, Moss
Vestre Aker foreslo følgende: Langtidsplan, 1.3 Adminstrasjon, målsetting.
 Ansette en ansvarlig på deltid for turnerings- og lagserievirksomhet.
Vedtak: Forbundsstyrets innstilling, med forslaget fra vester Aker, enstemmig
vedtatt.

SAK 9:INNKOMNE FORSLAG
A. LOVSAKER:
1. FORBUNDSSTYRET
Lov for Norges Badminton Forbund, § 17, Forbundstingets oppgaver
Forslag:
Siste setning i §17 endres til:
(2) Styret velges enkeltvis knyttet til de oppgaver som nevnt i bokstav m) I. punktbokstav a)
til j).
Lovkomiteens innstilling: Lovkomiteen har ingen innvendinger til forslaget.
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

2. FORBUNDSSTYRET
Lov for Norges Badminton Forbund, § 24, Spilleberettigelse, punkt 1
Nytt punkt d):
Spilleren kan ikke representere den gamle klubben etter at innberetningen er mottatt av
Forbundskontoret.
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Lovkomiteens innstilling: Lovkomiteen har ingen innvendinger til forslaget.
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.
3. FORBUNDSSTYRET
Lov for Norges Badminton Forbund, § 24, Spilleberettigelse, punkt 2,
Endring av tekst:
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 han 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 han 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.
Begrunnelse: Dispensasjonen fra karantenetiden gjelder for spillere som flytter og som
foretar overgang mellom to norske klubber som er medlem av NBF (ikke spillere som
kommer fra utlandet og skal representere en norsk klubb for første gang). Karantenen er
spesielt viktig for spillere fra utlandet.
Gml. punkt b) og c) dekkes av punkt a) da det uansett årsak er snakk om flytting til et
geografisk område langt unna gml. klubb.
Lovkomiteens innstilling: Lovkomiteen har ingen innvendinger til forslaget.
Til saken hadde følgende ordet: Jeanette Svendsen, Vestre Aker, Ottar Stenrud,
forbundsstyret, Kjetil Gunnarson, Oslofjorden Badmintonkrets
Forslag fra Vestre Aker: a) «i Norge» strykes.
Vedtak: Forbundsstyrets forslag vedtatt med 35 stemmer for, 16 mot, og 1 blank

4. VESTRE AKER
Lov for Norges Badminton Forbund, § 24, Spilleberettigelse, punkt 4
Forslag:
Utenlandske statsborgere må foruten å ha sitt tidligere forbunds frigivelse være bosatt i
landet for å kunne representere norske klubber.
Legges til på slutten: 4. Med bosatt menes det at spilleren må ha en norsk adresse og kunne
fremvise arbeidskontrakt, dokumentasjon på studieplass eller lignende.
Begrunnelse:
Intensjonen bak reglementet som det står i dag er egentlig helt grei, men det er åpenbart for
ambiguøst og åpner for forskjellige tolkninger. Vi må ha et regelverk som håndheves likt for
alle, hver eneste gang, og det har vi ikke i dag. Vi må kunne vite eksakt hva vi har å forholde
oss til. Derfor må «bosatt» defineres bedre, og med hva som er godkjent dokumentasjon.
Lovkomiteens innstilling: Lovkomiteen har ingen innvendinger til forslaget.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.
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Til saken hadde følgende ordet: Jeanette Svendsen, Vestre Aker, Malin Andersson, Vestre
Aker, Espen Larsen, generalsekretær, Øystein Høksnes, Sandefjord, Roy Hveding,
Trondheim, Jørn Nielsen, Brodd, Arne Martin Hagen, Stavanger.
Forslaget ble trukket.
B. IKKE LOVSAKER:
1. FORBUNDSSTYRET
Turneringsreglementet, Kap. I. Generelle regler, punkt 6, Klasser
Forslag:
Endring av klasseinndeling (nye klasser):
h. V35+. Spillere som før 1. januar har fylt 35 år eller mer.
i. V40+. Spillere som før 1. januar har fylt 40 år eller mer.
j. V45+. Spillere som før 1. januar har fylt 45 år eller mer.
k. V50+. Spillere som før 1. januar har fylt 50 år eller mer.
l. V55+. Spillere som før 1. januar i har fylt 55 år eller mer.
m. V60+. Spillere som før 1. januar har fylt 60 år eller mer.
n. V65+. Spillere som før 1. januar har fylt 65 år eller mer.
o. V70+. Spillere som før 1. januar har fylt 70 år eller mer.
Begrunnelser:
1. Å få inndelingen mer i samsvar med det som gjelder når det gjelder påmeldinger til
internasjonale turneringer.
2. Å forenkle registreringen av rankingpoeng på de norske spillerne som deltar på
utenlandske turneringer.
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

2. FORBUNDSSTYRET
Turneringsreglementet, Kap. I. Generelle regler, punkt 7, Kategorier
Forslag:
Endring av tekst:

Ingen spiller kan delta i samme kategori i flere klasser i samme turnering. Damesingler og
damedoubler spilles av damer. Herresingler og herredoubler spilles av herrespillere.
Mixeddoubler spilles av en dame og en mann.
I turneringer utenom mesterskapene, rankingsstevner, Norgesrankinger, Eliteserien og 1.
divisjon kan Forbundsstyret gi dispensasjon.
Begrunnelse:
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Vi slår fast at herrer spiller herre og damer spiller dame. Det gjelder generelt. Det går tydelig
frem at dispensasjon kan kun gis i andre turneringer enn de som er listet. Når vi snakker om
turneringer utenom de over så burde det ikke være begrensninger på hvilke klasser damer
kan spille. Evt. så kan dispensasjonen som er generell i dag konkretiseres med disse
reglene. Da trenger de ikke være i håndboken.
Til saken hadde følgende ordet: Geir Storvik, Bærum, Nils Petter Johansen, æresmedlem,
Ottar Stenrud, forbundsstyret
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

3. NØTTERØY BK
Turneringsreglementet, Kap. I. Generelle regler, punkt 13 seeding, 2

Forslag:
TURNERINGSREGLEMENT, kap. I: GENERELLE REGLER, pkt 13-2.
Setningen
”For rangeringsturneringer og mesterskap skal påmeldingsdagen være tirsdag innen kl 24.00”
endres til:
”Påmeldingsdagen skal være tirsdag innen kl 24.00”
Beggrunnelse:

Påmeldingsfristen ved rankingturneringer er i dag alltid på en tirsdag. Påmeldingsfristen for vanlige turnering

bør også settes til en tirsdag, dette er praktisk og forholde seg til både for spillere, de ansvarlige for påmeldi
i klubbene og for arrangør.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler forslaget.
Til saken hadde følgende ordet: Morten Torkildsen, Nøtterøy, Kjetil Gunnarson, Oslofjorden
Badmintonkrets, Ivan Christensen, Bergen, Arne Gulbrandsen, Jarlsberg
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

4. SLAGEN BK
Turneringsreglementet, Kap. I. Generelle regler, punkt 14 Trekning, 1
Forslag:
Ny første setning:
Alle rakningturneringer og mesterskap skal trekkes av Forbundskontoret.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.
Det vises til forbundsstyrets forslag 5 og 14.
Til saken hadde følgende ordet: Jarle Krokeide, Slagen, Ottar Stenrud, forbundsstyret, Jørn
Nielsen, Brodd, Kitt Marthinsen, Moss, Jeanette Svendsen, Vestre Aker, Øystein Høksnes,
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Sandefjord, Arne Martin Hagen, Stavanger, Arne Gulbrandsen, Jarlsberg, Øystein Wiborg,
Haugerud, Nils Petter Johansen, æresmedlem
Vedtak: 6 stemte for. Forslaget ikke vedtatt.
5. FORBUNDSSTYRET
Turneringsreglementet, Kap. I. Generelle regler, punkt 14 Trekning, 2
Forslag:
(pkt. 5. i BESTEMMELSER OM SEEDING OG TREKNING VED NASJONALE
TURNERINGER flyttes til reglementet og fjernes fra bestemmelsen).
Nytt punkt 2 under Trekning:
Ved oppsett av et turneringsskjema skal den enkeltes deltagers plass i skjemaet bestemmes
ved loddtrekning under hensyntagende til prinsippene for seeding. Loddtrekningen skal sikre
deltagerne mot subjektive disposisjoner fra arrangørenes side og muliggjøre variasjoner i
motstandere fra turnering til turnering.
Begrunnelse:
Sikre at trekning av turneringsskjemaer foretas tilfeldig og uten subjektive vurderinger.
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

6. SLAGEN BK
Turneringsreglementet, Kap. I. Generelle regler, punkt 14 Trekning, 3
Forslag:
Siste setning endres til:
I forbindelse med rankingturneringer og mesterskap skal en eventuell
omtrekning kun skje dersom oppmann og KK har godkjent dette på forhånd,
og en omtrekning skal da gjøres av Forbundskontoret dersom det er tid til det.
Har ikke Forbundskontoret tid til det skal det gjøres av oppmannen.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.
Forslaget trukket.

7. NØTTERØY BK
Turneringsreglementet, Kap. I. Generelle regler, punkt 16 Trekning, 3
Forslag:
Håndboka Turneringsreglementet, kapittel 1 pkt 16. Premiering
Alt 3a), 2. setning endres til:
Mer enn 8 deltakere og x-klasse: 1., 2. og 3. premie(r).
Alt. 3b), 2. setning endres til:
Mer enn 16 deltakere og x-klasse: 1., 2. og 3. premie(r).
Begrunnelse:
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Krav til antall premier i en turnering er i dag basert på antall deltakere i klassen. Ved gjennomføring av X –
klassen i rankingturneringer er det kun 8 deltakere og det er kun krav om premiering av 1. og 2. plass, base
på det høyere nivået i X klassene, sammenholdt med premieringen i den da vanlige klassen i samme turner
bør denne praksisen endres.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.
Til saken hadde følgende ordet: Jeanette Svendsen, Vestre Aker, Helene Abusdal,
Kristiansand
Vedtak: 45 stemte mot. Forslaget ikke vedtatt.

8. FORBUNDSSTYRET
Turneringsreglementet, Kap. II. Regler for Norgesmesterskap (NM), punkt 8,9,12,16,18 og
19
Forslag:
Endring av punkt 8, 9,12 og 16, ny tekst:
8. Innbydelsen til NM offentliggjøres på NBF’s terminliste seneste 8 uker før NM avholdes.
NBF skal godkjenne innbydelsen, herunder startkontingentens størrelse.
9. Anledning til å delta i NM senior har enhver norsk statsborger som tilhører de aktuelle
klasser og som er medlem av spillerberettiget for en klubb tilsluttet NBF.
Anledning til å delta i NM Junior og andre aldersbestemte NM har i tillegg fastboende
personer som i minst 18 måneder forut for mesterskapets start har hatt fast bopel i Norge og
som er medlem av spillerberettiget for en klubb tilsluttet NBF.
Anmeldelsen til NM skal kun skje gjennom den klubb vedkommende deltaker representerer.
Deltakernes fødselsdato må anføres for at deltakelsen skal være gyldig.
12. Det benyttes styrkeseeding ved trekningen i samtlige kategorier.
Flyttes fra Bestemmelser om klassifisering, rangering og rangeringsturneringer pkt. D
og legges til under punkt 12:
For mesterskapene (NM og NM-junior) gis det i spesielle tilfeller anledning til å bruke skjønn,
slik at styrkeseedingen gir et riktig bilde av styrkeforholdet. TIK tar beslutning om
skjønnseeding skal benyttes når endelig påmelding til mesterskapene foreligger. Når
skjønnsseeding benyttes skal det sendes ut til alle deltagende klubber hvilke spillere som er
seedet med begrunnelse.
Ny tilleggstekst:
Etter at påmeldingsfristen er gått ut må arrangøren oversende seedingen til
Toppidrettskomiteen (TIK) for eventuell skjønnsseeding.
Endring av tekst punkt 16:
16. Ved NM og NM junior skal det benyttes baller godkjent for turneringsspill.
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18. Punktet utgår.
Forslaget om at Punkt 18 utgår ble trukket.
Begrunnelse:
Spilleberettigelse beskrevet i pkt. 9 bør være tilstrekkelig. Mange klubber vil i perioder
mangle tilstrekkelig antall dommere og regelen vil slå urettferdig ut for enkeltspillere som
ikke er skyld i forholdet. Det er også vanskelig for NBF å følge opp dette og regelen har ikke
blitt tatt i bruk.
Dommerpool innføres som ny bestemmelse.
Vedtak: Forslagene enstemmig vedtatt.
Ny tekst punkt 19:
I NM godtas ikke etteranmeldinger. Dersom spiller må melde forfall kan det ikke settes inn
en annen spiller som reserve.
Begrunnelse:
I et NM er det først og fremst medaljer og titler som skal stå i fokus. Deltagerne skal kunne
være sikre på at den motstanderen de er trukket ut til å møte rent faktisk er den spilleren /
det paret de møter på konkurransedagen. Med dagens reglement opplever vi stadig at
spillere blir overrasket over hvem som står på andre siden av nettet på konkurransedagen,
og det er selvsagt en ulempe dersom man har forberedt seg på noe annet.
Endringen vil løfte seriøsiteten på våre viktigste og mest prestisjetunge arrangementer, og vil
dessuten sammenfalle med de internasjonale reglene på området.
Til saken hadde følgende ordet: Geir Storvik, Bærum, Nils Petter Johansen, æresmedlem,
Ottar Stenrud, forbundskontoret, Øistein Høksnesm, Sandefjord, Jim Ronny Andersen,
Kristiansand, Espen larsen, generalsekretær, Jeanette Svendsen, Vestre Aker
Vedtak: 41 stemte mot. Forslaget ikke vedtatt.
9. FORBUNDSSTYRET
Turneringsreglementet, Kap. IV. Regler for seriespill for klubblag, punkt 3, 4, 5, 6 og 10
Forslag:
Endring av tekst punkt 3:
3. Seriene kan spilles som dobbel serie, med hjemme- og bortekamper.
Siste del av punkt 4 strykes, fra og med «Spillerne på vinnerlaget osv.»
Begrunnelse:
Står også i Bestemmelser om seriespill for klubblag.
Vestre Aker fremmet under tingforhandlingene følgende forslag som erstatning for punkt 3:
Seriene kan spilles som dobbel serie, enkelt serie, eller halvannen serie.
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Til hele sak 9. FORBUNDSSTYRET
Turneringsreglementet, Kap. IV. Regler for seriespill for klubblag, punkt 3, 4, 5, 6 og 10
hadde følgende ordet: Geir Storvik, Bærum, Ottar Stenrud, forbundsstyret, Espen Larsen,
generalsekretær, Nils Petter Johansen, æresmedlem, Kjetil Gunnarson, Oslofjorden
Badmintonkrets

Vedtak: Vestre Akers nye forslag vedtatt. 42 stemte for og 11 stemte mot.
Siste del av punkt 4 strykes, fra og med «Spillerne på vinnerlaget osv.» - Enstemmig vedtatt.
Endring av tekst punkt 5:
5. Hver lagkamp i divisjonssystemet består av HS, DS, HD, DD og MD. I Eliteserien og 1.
divisjon består lagkampene av 10 kamper fordelt på 3 HS, 2 DS, 2 HD, 1 DD og 2 MD. For
lavere divisjoner kan administrerende krets eller utvalg før sesongstart bestemme at
lagkampene skal ha færre kamper pr. kategori. Utenfor divisjonssystemet kan det også
lages lagserier i aldersbestemte klasser og lavterskel lagserier for seniorer etter andre
formater og færre kategorier i lagkampene. Lagene settes opp etter spillestyrke med NBF´s
rangeringslister og klassifisering som grunnlag. I Eliteserien har hver spiller bare anledning
til å delta i to enkeltkamper pr. lagkamp. For lavere divisjoner gjelder Turneringsreglementet
kapittel I pkt. 7. Kategorier.
Begrunnelse:
Alternative lagserieformater er allerede etablert for å øke lagserieaktiviteten, og større
fleksibilitet i reglementet må også åpnes for dette. «(…) at spillere kan ikke delta i både
herre og damekamper i samme kategori i en lagkamp» stemmer ikke med
turneringreglementet, som sier at herrer spiller hs, hd og md (herre) og damer spiller ds, dd
og md (dame).
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.
Ny tekst punkt 6:
6. 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 utenlandsk klubb eller organisasjon i de
respektive lands lagserier.
3. Ikke i samme sesong har representert en annen norsk klubb. Dispensasjon kan
søkes NBF ved flytting jf. Lov for Norges badmintonforbund §5 Spilleberettigelse
pkt.2. Søknad sendes NBF v/forbundsstyret.
Øvrige detaljeringer av spilleberettigelse gis i ”Bestemmelser om seriespill for klubblag”.
Begrunnelse:
Åpner for mer fleksible regler for lagspill aldersbestemt og andre lagserieformater.
Tilpasning til danske regler, som er tydeligere når det gjelder spilleberettigelse i lagserie.
Ny tekst i punkt 6 ble behandlet hvert punkt for seg.
Vedtak: Punkt «1. Er lovlig medlem av klubben og spilleberettiget. Enestemmig vedtatt.
Punkt «2. Ikke i samme sesong har representert en utenlandsk klubb eller organisasjon i de
respektive lands lagserier. 33 stemte mot og 20 for. Forslaget ikke vedtatt.
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Punkt «3. Ikke i samme sesong har representert en annen norsk klubb. Dispensasjon kan
søkes NBF ved flytting jf. Lov for Norges Badminton Forbund §5 Spilleberettigelse pkt.2.
Søknad sendes NBF v/forbundsstyret. 33 stemte for og 17 stemte mot. Forslaget vedtatt.
Punkt 10 strykes.
Begrunnelse:
Blir ikke fulgt opp i dag, og det er urealistisk at et eliteserielag blir nektet spill i Eliteserien før
sesongstart eller i løpet av sesongen.
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.
10. VESTRE AKER
Turneringsreglementet, Kap. IV. Regler for seriespill for klubblag, punkt 6
Forslag:
Punkt 6 strykes.
6. Spillere kan kun representere en (1) klubb i seriespill for lag i samme sesong. Dette
gjelder også for spillere som har spilt seriespill i andre land.
Begrunnelse:
Mange av våre beste spillere (junior og senior) velger å representere klubber i utlandet (i
hovedsak Danmark) i lagspill. Forbud mot å representere klubber i utlandet samtidig som
klubber i Norge gjør at nivået på norsk lagspill blir dårligere ettersom det er færre spillere på
godt nivå som kan delta i Eliteserien. Det hindrer også flere klubber å komme opp på høyere
nivå ettersom de gjerne mister 1-2 av sine beste spillere og ikke har noen muligheter til å
finne erstattere.
Til saken hadde følgende ordet: Anders Åge Naglestad, Vestre Aker, Jim Ronny Andersen,
Kristiansand
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.
Vedtak: 33 stemte for og 17 mot. Forslaget vedtatt.
11. FORBUNDSSTYRET
Turneringsreglementet, Kap. V. Klassifisering og rangering, punkt 2, 3 og 7
Forslag:
Punkt 2, strykes (øvrige renummereres)
Punkt 3, fjerning av tekst fra og med «Avhengig av antall osv.»
Begrunnelse:
Teksten stemmer ikke. Er beskrevet under BESTEMMELSER OM KLASSIFISERING,
RANGERING OG RANGERINGSTURNERINGER.
Punkt 7, ny tekst:
Opp- og nedrykk mellom klassene foretas etter plasseringen på rankinglisten.
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Begrunnelse:
Teksten stemmer ikke. Er beskrevet under BESTEMMELSER OM KLASSIFISERING,
RANGERING OG RANGERINGSTURNERINGER.

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.
12. BRODD BK OG MOSS BK
Bestemmelser om seeding og trekning ved nasjonale turneringer, tilføyelse punkt 5
Forslag:
Lyder nå:
Pkt 5.
"Ved oppsett av et turneringsskjema skal den enkeltes deltagers plass i skjemaet
bestemmes ved loddtrekning under hensyntagende til prinsippene for seeding.
Loddtrekningen skal sikre deltagerne mot subjektive disposisjoner fra arrangørenes side og
muliggjøre variasjoner i motstandere fra turnering til turnering."
Forslag:
Tilføyelse til eksisterende tekst:
"NBF/KK står for trekningen i alle rankingturneringer, UBM, NMjr, NM senior og U23mesterskapet"
Begrunnelse:
NBF vil kunne sikre nøytralitet ved trekningene. Når trekningen er foretatt vil arrangøren
motta denne for videre oppsett av tidsskjema og utsendelse. Endringer kan kun forestas av
oppmann i samråd med NBF/KK som nevnt i Turneringsreglementet pkt 14.3
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.
Det vises til forbundsstyrets forslag 5 og 14.
Saken ble behandlet i sammenheng med sak:
4. SLAGEN BK
Turneringsreglementet, Kap. I. Generelle regler, punkt 14 Trekning, 1
Se vedtak i nevnte sak.

13. NØTTERØY BK
Bestemmelser om seeding og trekning ved nasjonale turneringer, punkt 13.
Forslag:
Setningen (Setningen blir gjentatt under samme punkt)
”For rangeringsturneringer og mesterskap skal påmeldingsdagen være tirsdag innen kl 24.00”
endres til:
”Påmeldingsdagen skal være tirsdag innen kl 24.00”
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler forslaget.
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Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

14. FORBUNDSSTYRET
Bestemmelser om seeding og trekning ved nasjonale turneringer, punkt 15.
Forslag:
Nytt punkt 15. Det må sikres at den som utfører trekningen ikke foretar subjektive
disposisjoner. For rankingturneringer og mesterskap, og ved tvilstilfeller i øvrige
arrangement, kan oppmannen avgjøre at trekningen skal foretas av to personer eller av NBF
(Forbundskontoret, Konkurransekomiteen eller andre).
Begrunnelse:
Sikre at trekning av turneringsskjemaer foretas tilfeldig og uten subjektive vurderinger.
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

15. FORBUNDSSTYRET
Bestemmelser om oppmann og dommere ved nasjonale turneringer, punkt 3
Forslag:
De 2 siste avsnitt (fra og med «Godtgjøring dommere og oppmenn.») strykes og erstattes
med:
Forpleining
Oppmenn/dommere i rankingturneringer og nasjonale mesterskap (NM senior, NM junior),
U23, UBM og Veteranmesterskapet fra andre klubber enn arrangørklubben skal ha utbetalt
forpleining. Forbundsstyret gis fullmakt til å fastsette beløpet. (For tiden kr. 250.- pr.
spilledag).
Begrunnelse:
Fjernet tekst som ble brukt som begrunnelse for bestemmelsen da den ble innført, samt
presisering av at det er «forpleining» som utbetales, og ikke godtgjørelse (lønn).
Til saken hadde følgende ordet: Trond Krogsæter, Karmøy, Ottar Stenrud, forbundsstyret
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

16. NØTTERØY BK
Bestemmelser om bruk av dommere, tellere og tellekasser ved nasjonale turneringer, punkt
4
Forslag:

I rankingturneringer skal det som et minimum være samme antall dommere som benyttes på lørdag som på
søndag, dommerne skal være tilgjengelige og benyttes fra og med kl. 12.00 på lørdag. Arrangørklubber som
ikke oppfyller kravet om antall dommere på lørdager bøtelegges med kr 1000,- per manglende dommer.

Begrunnelse:
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Det er per i dag kun et krav om at semifinaler og finaler skal dømmes av dommere, det vil si under spill på
søndag. Vi mener det er viktig at også spillere som ofte blir slått ut forut for finaledagen får anledning til å bli
dømt av dommere. Dette vil kunne ha en opplærende effekt på spillerne både i form av å forebygge i forhold
oppførsel og ikke minst feil som utføres.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.
Til saken hadde følgende ordet: Ottar Stenrud, forbundsstyret, Morten Torkildsen, Nøtterøy,
Ferenc Macsali, Badmintonkretsen Vest
Vedtak: Forslaget ikke vedtatt. 3 stemte for.

17. FORBUNDSSTYRET
Bestemmelser om spillere, ledere, og NBF-medlemmer ved nasjonale turneringer
Forslag:
Nytt punkt 8.
Reaksjoner på overtredelser av BWF og NBFs bestemmelser om hvordan spillere skal
oppføre seg under en turnering.
Disse bestemmelser er hjemlet i Norges Idrettsforbunds, BWFs og Norges Badminton
Forbunds lover.
-

-

Alle oppmenn skal rapportere alle gule, røde eller sorte kort gitt under en turnering
der de er oppmann.
NBF ved Forbundskontoret skal føre oversikt over alle slike rapporterte reaksjoner i
form av gule, røde eller sorte kort fra alle typer turneringer. Hvis Forbundskontoret
eller Styret får høre om slike tilfelle som ikke er rapportert, skal de sørge for å hente
inn rapport om dette.
Forbundsstyret har fullmakt til å utarbeide sanksjoner overfor spillere som ved
alvorlige eller gjentatte anledninger tildeles kort for dårlig oppførsel.

Bestemmelse ved utdeling av gule, røde og svarte kort
Når det rapporteres om brudd på disse bestemmelser (om god oppførsel), enten i Norge
eller i utlandet, som medførte at spilleren fikk et gult, rødt eller svart kort, skal
Forbundskontoret straks rapportere til dette til Styret v/Konkurransekomiteen.
Ved hvert tildelte kort prikkbelastes spillere slik:
Gult kort: 1 prikk
Rødt kort: 2 prikker
Svart kort: 3 prikker
Det skal reageres med karantene mot en spiller etter følgende oppsett:
Når en spiller til sammen har 3 prikker nektes han/hun all konkurranse (i Norge eller
utlandet) første helg det er rankingturnering i klassen spilleren tilhører (spillere i
veteranklasser regnes som seniorspillere). Hvert kort nullstilles løpende etter 12 måneder
eller etter en fullført karantene. Vedtaket med den fastsatte reaksjonen sendes både
spilleren og spillernes klubb.
Til saken hadde følgende ordet: Ottar Stenrud, forbundsstyret, Kim Christensen, Frogner,
Ivan Christensen, Bergen, Nils Petter Johansen, æresmedlem
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.
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18. BÆRUM BK
Bestemmelser om seriespill for klubblag, punkt 9
Forslag:
Paragrafen endres til:
I hver avdeling spilles det enkelt serie, dobbel serie (med hjemme- og bortekamper) eller
halvannen serie der lag deles opp i topp- og bunn-puljer etter resultater etter en enkeltserie.
I sistnevnte tilfelle tas de poeng med som man har oppnådd mot de lag man møter i
sluttspillet.
Begrunnelse: I dag praktiseres ulike systemer uten at dette egentlig er tillatt i regelverket.
Dette gjelder spesielt de lavere divisjoner og ungdomsseriene. Eliteserien har de siste år blitt
kjørt etter et system der poeng for tidligere runder ikke tas med og med semifinaler/finaler til
slutt. Dette er i praksis ikke et seriespill men en kvalisering til en cup. Vi ønsker med dette
forslaget å endre på denne praksis.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.
Det vises til forbundsstyrets forslag 9.
Til saken hadde følgende ordet: Geir Storvik, Bærum
Forslaget ble trukket.

19. FORBUNDSSTYRET
Bestemmelser om seriespill for klubblag, punkt 10, 22, 27, 29, 31 og 32.
Forslag:
Punkt 10 utgår.
Begrunnelse: Allerede nevnt i Regler for seriespill for klubblag. Turneringsreglementet kap.
A er det ikke noe som heter.
Tillegg tekst punkt 22
Opprykk og nedrykk.
22. Fra Eliteserien rykker det nederste lag på tabellen ned i 1. divisjon. Det nest siste lag i
Eliteserien, samt avdelingsvinnerne i 1. divisjon spiller kvalifiseringskamper om de to ledige
plassene i Eliteserien.
Dersom en avdelingsvinner i 1. divisjon trekker seg fra kvalifiseringen, kan retten til å spille
kvalifisering overføres til lag nr. 2 i avdelingen. Dersom laget som blir nest sist i Eliteserien
trekker seg fra kvalifiseringen, kan retten til å spille kvalifisering overføres til siste lag i
Eliteserien.
Punkt 27, endring av tekst:
27. Innbydelse til de enkelte lagkamper utsendes av arrangøren, og skal være de respektive
klubber i hende senest 2 uker før arrangementet. Innbydelsen skal inneholde opplysninger
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om spillested, tidspunkt for hver lagkamp, balltype samt navn, adresse og telefon på
oppmannen.
For sent mottatt innbydelse er ikke gyldig grunn for uteblivelse fra en lagkamp.
Begrunnelse: Det er ikke lenger grunn til at fristen skal være 4 uker.
Forslaget om endring i tekst i Punkt 27. ble trukket.
Ny tekst punkt 29:
Endring av tekst punkt 29:
I Eliteserien (NM for lag) og i 1. divisjon og nedover benyttes baller godkjent for
turneringsspill (se NBFs hjemmeside).
Endring av tekst punkt 31:
31. Oppmannens ordinære oppgaver fremgår av Turneringsreglementets kap. I, pkt. 9 og
“Bestemmelser om oppmenn og dommere ved nasjonale turneringer”. Ved lagkampene skal
oppmannen også:
– Sørge for at gjeldende rangeringslister er tilgjengelige på spillestedet.
– Påse at fullstendige resultater blir påført resultatskjema, at skjemaet undertegnes av
begge lagledere som får hver sin kopi, og at resultat registreres i NBF’s turneringssystem
samme dag som lagkampen spilles.
Endring av tekst punkt 32:
32. Arrangøren er ansvarlig for at resultater på lagkampskjema blir rapportert i NBF’s
turneringssystem samme dag som lagkampen spilles. Dersom resultatene ikke er registrert
senest 10 dager etter at lagkampen er ferdigspilt, ilegges arrangøren en bot stor kr. 1.000.
Boten skal økes med kr. 300 for hver påbegynt uke etter dette inntil lagkampskjema og
rapport er mottatt av NBF. Boten gjøres ikke gjeldende med mindre NBF sender forutgående
varsel minst 3 dager før angjeldende tidsfrist.
Til saken hadde følgende ordet: Jenanette Svendsen, Vestre Aker
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt. Følgende tekst strykes i punkt 31: «som får hver sin
kopi».
20. BÆRUM BK
Bestemmelser om seriespill for klubblag, punkt 16
Forslag:
Paragrafen endres til:
Kun spillere som er spilleberettiget etter NBFs lov § 14 og 15 kan delta på lagene. En
spiller som er medlem av to klubber kan representere en annen klubb i lagspill enn den
klubb spilleren representerer i turneringer. Dette gjelder kun hvis «lagklubben» har et lag i en
høyere divisjon enn «turneringsklubben». De involverte klubber må rapportere til KK ved
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sesongstart hvilke spillere som vil representere ulike klubber i lagspill og individuelle
turneringer.
Begrunnelse:
Mange spillere fra små klubber får i dag et for dårlig tilbud gjennom sin klubb når det gjelder
lagspill. Dette medfører at spilleren skifter klubb, lar være å spille lagspill eller spiller lagspill i
utlandet. Ingen av disse alternativene er gode løsninger. Ved å åpne for at en spiller kan
spille for en annen klubb også innenfor Norge (de kan jo allerede gøjre det utenlands!) vil de
små klubber fortsatt beholde sine gode spillere som medlemmer, spillerene får spille lagspill
og flere spillere vil kunne spille i Norge.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.
Til saken hadde følgende ordet. Geir Storvik, Bærum, Nils Petter Johansen, æresmedlem
Forslaget ble trukket.

21. BADMINTONKRETSEN VEST
Bestemmelser om seriespill for klubblag, nytt punkt 22 (etterfølgende renummereres)
Forslag:
Nytt punkt 22:
Hvert lag i Eliteserien/1 divisjon må stille med minimum en U17/U19 spiller i en av rundene.
Begrunnelse:
Dette vil være et virkemiddel for å sikre at klubbene får frem nye spillere og ikke bare lener
seg på gamle talenter.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.
Til saken hadde følgende ordet: Ferenc Macsali, Badmintonkretsen Vest, Malin Andersson,
Vestre Aker
Vedtak: Forslaget ikke vedtatt. 4 stemte for.

22. SLAGEN BK
Bestemmelser om klassifisering, rangering og rangeringsturneringer, punkt A
Forslag:
Siste avsnitt endres slik at det fremkommer at ingen får poeng hverken i
individuelle turneringer eller lagkamper uten å ha vunnet en kamp
(w.o. regnes ikke som vunnet kamp).
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.
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Til saken hadde følgende ordet: Ottar Stenrud, forbundsstyret, Jarle Krokeide, Slagen,
Øistein Høksnes, Sandefjord, Jim Ronny Andersen, Kristiansand, Espen Larsen,
generalsekretær
Vedtak: Forslaget ikke vedtatt. 3 stemte for.

23. FORBUNDSSTYRET
Bestemmelser om klassifisering, rangering og rangeringsturneringer, punkt E samt Mini
Grand Prix

Forslag:
Punkt E, siste del fra og med «I senior arrangeres osv.» utgår, og erstattes med:
I senior arrangeres minimum 3 rangeringsturneringer pr. sesong.
Rangeringsturneringer i seniorklassen bør arrangeres over 2 dager, men kan arrangeres
over 3 dager dersom arrangementets størrelse gjør at dette er nødvendig. Turneringer i
juniorklassen arrangeres over 2 eller 3 dager Hovedturneringen kan spilles som 1-er eller 2er puljer, utvidet cup, puljer eller cup.
Begrunnelse:
Tilpasning til siste års praksis.
Mini Grand Prix
Første setning i første avsnitt fjernes og erstattes med (siste setning beholdes):
I to av rankingturneringene i klassene U15, U17 og U19, og i én av rankingturneringene i
seniorklassen, kan det arrangeres en ”Grand Prix” turnering parallelt med den vanlige
rankingturneringen.
Begrunnelse:
Antall rankingturneringer er tilpasset bestemmelsen for rankingturneringer. Det åpnes også
for GP i senior-klassene. Dette er ønsket fra flere og vil kunne gjøre rankingturneringene
mer attraktiv for flere spillere og gjøre det mer attraktiv for flere å delta. Egen poengmatrise
for GP senior utarbeides av styret etter samme modell som for junior.
Hele avsnitt 2 fjernes og erstattes med:
I disse turneringene inviteres de 6 beste herrene og de 6 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 én «wild card»
inviteres de 7 beste spillerne på rankinglisten til å spille «Grand Prix», og dersom det ikke
tildeles noen «wild card» inviteres de 8 beste spillerne.
Begrunnelse:
Det plukkes ikke alltid ut wildcard. Mini Grand Prix skal alltid ha 8 deltakere, selv om det ikke
gjøres.
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Etter avsnittet «Disse 8 spillerne deles inn i to puljer á 4 spillere, og spiller vanlig
puljespill…»: legges følgende inn:
«I de tilfeller det er tildelt to wildcards skal disse trekkes til ulike puljer i puljespillet.»
Begrunnelse:
Dersom de to wildcards trekkes til samme pulje, er erfaringene at det blir for stor forskjell
mellom de to puljene.
Hvert forslag under saken ble behandlet for seg.
Til saken og alle de forskjellige punktene/overskriftene hadde følgende ordet: Malin
Andersson, Vestre Aker, Trond Wåland, forbundsstyret, Jeanette Svendsen, Vestre Aker,
Nils Petter Johansen, æresmedlem, Ottar Stenrud, forbundsstyret, Øistein Høksnes,
Sandefjord, Geir Storvik, Bærum, Morten Torkildsen, Nøtterøy
Vedtak: Punkt E, siste del fra og med «I senior arrangeres osv.» utgår, og erstattes med:
I senior arrangeres minimum 3 rangeringsturneringer pr. sesong. Ble rettet til 4.
Punkt E enstemmig vedtatt.
Vedtak: Mini Grand Prix. «Første setning osv.» Forslaget vedtatt mot 4 stemmer.
Vedtak: Mini Grand Prix. «Hele avsnitt 2 fjernes og erstattes med:» samt «Etter avsnittet»
osv.
Forslaget vedtatt mot 1 stemme.

24. BADMINTONKRETSEN VEST
Bestemmelser om klassifisering, rangering og rangeringsturneringer, nytt punkt F (de
etterfølgende punkter rebokstaveres)

Forslag 1:
Rankingturneringer for ungdomsklassene, U13 til U19 skal ikke ha som krav at det skal
være oppmann. Lokal turneringsleder overtar oppgavene som ellers tildeles oppmann.
Turneringsleder kan foreta trekningen enten i samråd med forbundskontoret eller trekningen
kan foretas av forbundskontoret eller en person som forbundskontoret utnevner.
Begrunnelse: Lokale turneringsledere kjenner regelverket like så godt som oppmenn. Det
er også en stor utgift som tapper overskuddet til en turnering for flere tusen kroner. Danske
turneringer på samme nivå A eller M har ikke oppmenn og da må vi også kunne klare oss
uten.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.
Forslag 2:
Dersom tinget ikke støtter at man ikke må ha oppmenn til rankingturneringer så foreslår vi at
utgiftene til oppmenn skal dekkes av NBF.
Begrunnelse: For klubber i periferien er utgiftene til oppmenn forholdsvis mye dyrere enn
for klubber sentralt i reise og oppholdsutgifter og disse bør fordeles.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.
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Forslag 3:
Rankingturneringer bør utlyses som turneringer for en klasse, det vil si hver kategori
eksempelvis U15 avholdes alene. Er det ikke nok klubber som søker så kan forbundet slå
sammen rankingturneringer.
Begrunnelse: Til rankingturneringer har spillere reist langt og brukt mange tusen kroner, en
bør derfor forvente å kunne få mange kamper. Dette åpner opp for å holde puljespill i alle tre
kategorier. En kan da også ha kampstart lørdag morgen slik at en ikke behøver å ta fri
skole/arbeid fredagen. Reisekostnadene synker også gjerne dersom en kan ta et sent fly
fredag i stedet for et fly fredag ettermiddag når billettene er på sitt dyreste. Selv om
inntektene synker for den enkelte turnering så synker utgiftene for den enkelte spiller som
reiser og utbyttet av turnering blir større for alle deltakere.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.
Forslag 4:
På rankingturneringer bør alle tre klasser gå som puljespill.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.
Forslag 5:
På alle rankingturneringer bør det avholdes Mini Grand Prix i single.
Begrunnelse: Det hever kvaliteten for alle.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.

Forslag 6:
Den som arrangerer en rankingturnering skal ha et tilbud om billig overnatting på skole eller
lignende som gjør at døgnprisen for overnatting kommer under 200 kroner
Begrunnelse: Det koster mye å reise på turneringer.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.
Forslag 7:
Det skal også arrangeres Mini Grand Prix klasse i dobbel og mix, De fire eller fem beste
par i en klasse.
Begrunnelse: I double og mix kan nivåforskjellene være ennå større enn i singel og de
beste har kanskje ikke gode kamper før de kommer til semifinale/finale. Det er heller ikke
gunstig å tape 21-0 for noen.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.
Forslag 8:
Spillere som deltar på rankingturneringer skal kunne bli bedt om å telle kamper.
Begrunnelse: Dette gjennomføres slik i Danmark da må vi kunne klare det samme. Legger
et unødvendig ressurspress på arrangøren. Spillerne må kunne bidra inn i de turneringer
som de selv deltar i.
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Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.
Forslag 9:
Ranking for U13 skal/evt.bør ikke ha siste kamp oppsatt senere enn klokken 1900
Begrunnelse: Unge spillere som ikke bør spille kamper til langt på natt. Tidvis har det
forekommet at U13 kamper settes opp svært sent på kvelden og det er ikke gunstig.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.
Til Forslag 3 fremmet Vestre Aker følgende tilleggsforslag/endringsforslag under
tingforhandlingene:
Første setning i forslag 3 beholdes. Andre setning strykes og erstattes med:
En klubb kan søke flere klasser samme helg.
.

Forslagene ble behandlet forslag for forslag.
Til saken og forslagene hadde følgende ordet: Ferenc Macsali, Badmintonkretsen Vest, Nils
Petter Johansen, æresmedlem, Ottar Stenrud, forbundsstyret, Jeanette Svendsen, Vestre
Aker, Morten Torkildsen, Nøtterøy, Øistein Høksnes, Sandefjord, Øystein Wiborg, Haugerud,
Marius Imset, Vestfold/Buskerud/Telemark Badmintonkrets, Jarle Krokeide, Slagen, Tor-Egil
Kristensen, forbundsstyret, Helene Abusdal, Kristiansand, Malin Andersson, Vestre Aker
Vedtak:
Forslag 1: Ikke vedtatt. 1 stemte for.
Forslag 2: Trukket
Forslag 3: Ikke vedtatt. Det ble stemt over begge forslagene, både det
opprinnelige forslaget og endringsforslaget til Vestre Aker. Det opprinnelige
forslag 3 falt mot 6 stemmer. Vestre Akers forslag falt mot 14 stemmer.
Forslag 4: Forslaget vedtatt med 28 stemmer.
Forslag 5: Forslaget ikke vedtatt. 6 stemte for.
Forslag 6: Forslaget vedtatt med 29 stemmer. (I teksten som ble vedtatt ble
skal endret til bør).
Den som arrangerer en rankingturnering bør ha et tilbud om billig overnatting
på skole eller lignende som gjør at døgnprisen for overnatting kommer under
200 kroner.
Forslag 7: I forslagsteksten ble skal endret til kan. Forslaget ikke vedtatt. 11
stemte for.
Forslag 8: Forslaget ikke vedtatt. 10 stemte for.
Forslag 9. Forslaget ikke vedtatt. 4 stemte for.

25. BÆRUM BK
Bestemmelser om klassifisering, rangering og rangeringsturneringer, nytt punkt F (de
etterfølgende punkter rebokstaveres)
Forslag:
Punkt F fjernes.
Begrunnelse: Hovedproblemet med spillere utenlands har først og fremst vært
landslagsspillere, og dette har også vært tilfelle for helger med lagspill. Regelen som den nå
er formulert rammer derfor de gale grupper. Samtidig er regelen dårlig formulert. Slik det
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står nå kan ikke en U9 spiller spille i utlandet samme helg som det arrangeres en U19
rankingturnering.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.
Forbundsstyret foreslår i stedet følgende tekst:
F Begrensning for spill i utlandet.
Juniorspillere i aldersklassene U13-U19, som representerer norske klubber, kan ikke delta i
konkurranser i utlandet samme helg som det arrangeres rankingturnering i den
aldersklassen spilleren tilhører eller i aldersklassen over. For seniorer gjelder det samme for
Norgesranking. Dersom spesielle grunner foreligger, kan det søkes dispensasjon fra denne
bestemmelsen senest 1 uke før påmeldingsfristen på arrangementet i utlandet.
Bestemmelsen gjelder ikke spillere, som er bosatt i utlandet. Bestemmelsen gjelder ikke
spillere, som er tatt ut av TIK til konkurranser eller andre arrangementer.
Vedtak:

Bærum BKs forslag ikke vedtatt. 11 stemte for.
Forbundsstyrets forslag vedtatt. 51 stemte for

26. BÆRUM BK
Bestemmelser om klassifisering, rangering og rangeringsturneringer, nytt punkt F (de
etterfølgende punkter rebokstaveres)
Forslag:
Mini Grand Prix: endres til:
I 2 rankingturneringer (hvilke besluttes av KK/TIK) innenfor klassene U15, U17 og U19
arrangeres det en Grand Prix (GP) turnering parallelt med den vanlige ranking-turneringen.
Dette skal kun gjelde i klassene HS og DS. De øvrige kategoriene arrangeres etter dagens
regler. I disse to turneringene inviteres de 10 høyest rangerte herrer og de 10 høyest
rangerte damer på rankinglisten til å spille GP turneringen samt vinnere av vanlig A-klasse i
forrige turnering med GP status. I tillegg tildeler TIK 1-2 stk wildcards (slik at det totalt blir 12
spillere), som de kan gi til spillere de mener skal være med i turneringen. Disse 12 spillerne
deles inn i tre puljer a 4 spillere, og spiller vanlig puljespill. Puljevinnerene møtes i en ny 1-er
pulje, to-ere i en 2-er pulje, tre-ere i en 3-er pulje og firere i en 4-pulje. Fra sesongen
2015/2016 innføres tilsvarende system i double og mixeddouble i minst 1 rankingturnering.
Fra sesongen 2015/2016 innføres også tilsvarende system i de vanlige A-klasser i minst 1
rankingturnering der alle går videre til nytt puljespill.
Begrunnelse: Dagens turneringssystem er veldig tøft ved at kun de beste går videre. Dette
medfører at spranget mellom de beste og de nestbeste i neste omgang blir enda større, da
de nest beste får mindre konkurransetrening. Samtidig er det nettopp de nestbeste som vi
stort sett mister ut av norsk badminton. Rankingturneringer er spesielle ved at mange
spillere har lange reiseveier og kostnader ved overnatting. Det sportslige utbyttet bør da
være godt for ALLE. Forslaget har praktiske problemer ved at det medøfrer mange flere
kamper som må arrangeres. Imidlertid bør det åpnes for betraktlig høyere startkontingenter i
slike turneringer slik at færre årsklasser kan arrangeres innenfor samme turnering. Uansett
vil reise- og oppholdsutgifter være de vesentlige kostnadene og hvis en er garantert et
høyere sportslig utbytte vil høyere startkontingenter være akseptabelt.
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Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.
Forslaget ble trukket.

27. SANDEFJORD BK
Bestemmelser om Norgesranking (ranking senior), startkontingent, spillesystem,
rangeringspoeng, premiering

Forslag:
Startkontingent
Deltakeravgiften skal være kr. 300,- for alle kategorier i alle turneringene.
Det skal deles ut pengepremier for 1., 2. og 3. plass, etter de retningslinjer som er
beskrevet nedenfor.
Spillesystem.
I single kan det spilles pool-2 eller Swiss Ladder. (De to beste fra hver pulje videre til
sluttspill.) I double og mix velger arrangøren spillesystem.
Rangeringspoeng
Det vises til ”Regler om klassifisering”.
Premiering
Det deles ut pengepremier etter følgende skala, likt for dame og herre spillere.
Single: 1 premie kr 2000,2 premie kr 1000,3 premie kr 500,- for begge 3. plassene (Total premiesum kr 4000,Double 1 premie kr 1600,2 premie kr 800,3 premie kr 400,- for begge 3. plassene (Total premiesum kr 3200,-)
Mix

1 premie kr 1600,2 premie kr 800,3 premie kr 400,- for begge 3. plassene (Total premiesum kr 3200,-)

Totalt gir dette kr 10 400,- i pengepremier.
Begrunnelse: Slik det gamle pengepremiesystem fungerer, må man tenke hvordan man
kan få færrest mulig cupkamper, og færrest mulig puljer hvis man ønsker å få
pengepremiene til et minimum. Ønsker man å spille en turnering med 2’er pool og det er
mange påmeldte, risikerer man at det blir en hel ekstrarunde i cupspillet, og dermed dobles
pengepremiene fra dagens nivå slik det spilles i Julecupen i Moss og Oslo Cup på Bygdø.
Ønsker vi turneringer hvor det blir flere kamper på de nest beste og trekningen ikke blir så
avgjørende for hvem som går videre til cupspillet, blir det for dyrt med dagens regelverk.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.
Det vises til forbundsstyrets forslag 28.
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Til saken hadde følgende ordet: Øistein Høksnes, Sandefjord, Nils Petter Johansen,
æresmedlem, Ottar Stenrud, forbundsstyret, Jeanette Svendsen, Vestre Aker, Jarle
Krokeide, Slagen, Helene Abusdal, Kristiansand
Vedtak: Forslaget vedtatt. 37 stemte for.
(Det gjøres i etterkant oppmerksom på regnefeil i forslaget da 2 kategorier henholdsvis 1
single og 1 double er utelatt. Med nevnte kategorier inkludert innebærer vedtaket en økning i
premiesum med kr. 7 200.- til totalt kr. 17 600.-)
28. BÆRUM BK
Bestemmelser om Norgesranking (ranking senior)
Forslag:
Følgende punkt legges til:
I 2 rankingturneringer (hvilke besluttes av KK/TIK) arrangeres det en Grand Prix (GP)
turnering parallelt med den vanlige rankingturneringen. Dette skal kun gjelde i klassene HS
og DS. De øvrige kategoriene arrangeres etter dagens regler. I disse to turneringene
inviteres de 14 høyest rangerte herrer og de 14 høyest rangerte damer på rankinglisten til a
spille GP turneringen. I tillegg inviteres vinnere av vanlig Senior-klasse i forrige turnering
med GP status. Ut over dette tildeler TIK 1-2 stk wildcards som de kan gi til spillere de
mener skal være med i turneringen, slik at det totalt blir 16 spillere. Disse 16 spillerne deles
inn i 4 puljer a 4 spillere, og spiller vanlig puljespill. Puljevinnerene møtes i en videre cup
med semifinaler og finale. Tilsvarende for toere, treere og firere fra de innledende puljer.
Begrunnelse:
Det er for store nivåforskjeller på spillere som deltar i Norgesranking i dag. Med dette
systemet får de beste spillere flere jevne kamper og svakere spillere har større muligheter
for å slå seg frem i den vanlige seniorklassen.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.
Forslaget ble trukket.
29. FORBUNDSSTYRET
Bestemmelser om Norgesranking (ranking senior), spillesystem og premiering
Forslag:
Eksisterende tekst i punktet spillesystem utgår og erstattes med:
I single skal det spilles 1-er pulje eller 2-er pulje (puljespill hvor hhv. 1 eller 2 går videre til
sluttspill). I doublekategoriene velger arrangøren spillesystem.
Begrunnelse:
Swiss Ladder er ikke aktuelt for senior ranking, og 1-pool blir ofte benyttet i dag i tillegg til 2pool.
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Eksisterende tekst i punktet premiering utgår og erstattes med:
Premier beregnes med utgangspunkt i en grunnpremie (G) etter følgende oppsett:
Min. 65
33 - 64
17 - 32
9 - 16
5-8
2-4
deltakere deltakere deltakere deltakere deltakere deltakere
1. plass
2. plass
3. plass

24G
24G/2
24G/4

12G
12G/2
12G/4

6G
6G/2
6G/4

3G
3G/2
G

2G
G

G

Grunnbeløpet G bør tilsvare gjeldende startkontingent. For å unngå urunde premier, kan
avrunding til nærmeste 50,- foretas. Tabell med gjeldende premiebeløp skal vises i
bestemmelsen.
Premietabell ranking senior: G = 300
Min. 65
33 - 64
17 - 32
deltakere deltakere deltakere
1. plass
2. plass
3. plass
Premiesu
m

7 200
3 600
1 800
14 400

3 600
1 800
900
7 200

1 800
900
450
3 600

9 - 16
deltakere
900
450
300
1 950

5-8
deltakere

2-4
deltakere

600
300

300

900

300

Dersom det arrangeres Mini Grand Prix kan det gis andre premier i den gjenværende
rankingturneringen (premietabellen benyttes ikke). Premietabellen benyttes i Grand Prixklassen og premiene beregnes etter totalt antall påmeldte i ranking og Grand Prix-klassene.
Begrunnelse:
De totale premiesummene er i dag store og gir for lite overskudd på turneringene, noe som
medfører at mange klubber ikke ønsker å arrangere senior ranking. Premiene oppleves i
dag av mange som tungvinte å beregne.
Premiebeløpene i forslaget vil kunne endres enklere enn i dag, ved at de kan justeres i takt
med endringer av startkontingenten. Dagens beregningsmodell har ingen sammenheng med
gjeldende startkontingent og premiene fremstår som vanskeligere å justere på en «fornuftig»
måte.
Den totale premiesummen for turneringen reduseres i forhold til i dag, og gjør det mer
attraktivt å arrangere senior ranking. Premier til puljevinnere og vinnere av de enkelte cupkamper utgår, mens premiene for 1. - 3. plass øker i forhold til dagens bestemmelse (f.eks.
øker premien for 1. plass med 33 deltakere fra kr. 3.000 til kr. 3.600).
Forslaget følger prinsippet fra premiealternativ 3A, som benyttes på øvrige turneringer og
mesterskap.
Eksempel: Seniorklassen i Oslo Cup 2014 hadde en premiesum på kr. 29.300.- Den
foreslåtte modellen ville gitt en premiesum på kr. 19.950,-.
I tabellen nedenfor vises sum deltakeravgift (à 300) i forhold til antall påmeldte.
Min. 65
33 - 64
17 - 32
9 - 16
5- 8
2 -4
spillere/par spillere/par spillere/par spillere/par spillere/par spillere/par
Min. deltakeravgift
19 500
9 900
5 100
2 700
1 500
600
Max. Deltakeravgift
19 200
9 600
4 800
2 400
1 200
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Forslaget trukket i og med at forslaget (27) til Sandefjord BK ble vedtatt.
30. FORBUNDSSTYRET
Bestemmelser om dommerpool
Forslag nye bestemmelser:
Klubber som deltar i rankingturneringer og mesterskap ( NM senior og NM junior) samt
UBM, U23 og Veteranmesterskapet skal betale et dommergebyr dersom de ikke melder inn
dommere til dommerpoolen. Inntektene fra disse gebyrene skal øremerkes til utdanning av
dommere, samt til dekking av reise til/fra turneringer for dommerne.
Antall dommere bestemmes etter følgende matrise:
- Nystartede klubber (< 5 år) og klubber med < 25 medlemmer: Fritak fra ordningen
- Klubber med < 50 medlemmer: 1 dommer
- Klubber med 50-100 medlemmer: 2 dommere
- Klubber med > 100 medlemmer: 3 dommere
Forbundsstyret bestemmer størrelsen på gebyr for manglende innmelding av dommere til
NBF’s dommerpool.
Til saken hadde følgende ordet: Roy Hveding, Trondheim
Vedtak: Forslaget vedtatt mot 2 stemmer.
C.

Økonomi

MOSS BK - Revidert budsjett 2014 og foreløpig budsjett 2015 - toppidrett
Forslag:
Øke summen av budsjettpostene til aktivitet i TIK (52007, 52008, 52009, 52010, 52011,
52012, 52013, 52026, 54020, 54025, 54028, 54032, 54035, 54040) til:


Kr. 1.200.000,- i rev. budsjett 2014 (en økning på kr. 185.000,- sammenlignet med
styrets forslag)
 Kr. 1.300.000,- i budsjett 2015 (en økning på kr. 285.000,- sammenlignet med styrets
forslag)
Samtidig foreslår vi å øke inntektssiden med tilsvarende beløp:



Post 34005 økes med kr. 185.000,- i revidert budsjett 2014
Post 34005 økes med kr. 285.000,- i budsjett 2015

Begrunnelse:
Som en av klubbene med mange spillere i landslagsgruppene merker vi frustrasjonen i
spillergruppen rundt manglende aktivitet. Det er vanskelig å overbevise unge mennesker i
Norge i dag om at de skal satse «alt» på badminton dersom vi ikke kan vise de at de
kommer til å bli satset på i større grad enn hva de blir i dag.
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Økonomisk sett fikk TIK et solid løft i 2006, da prosjektet med å utvikle et nasjonalt
satsingssenter startet. Etter 2006 har det derimot vært en stagnasjon, og de siste årene en
markant tilbakegang i tildeling av midler til TIK.




I 2010 vedtok tinget å tildele kr. 1.040.000,- til aktivitet i TIK.
I 2012 vedtok tinget å tildele kr. 1.015.000,- til aktivitet i TIK.
I 2014 foreslår styret så vidt vi forstår å opprettholde nivået fra 2012, og altså tildele
kr. 1.015.000,- til aktivitet i TIK også kommende toårs periode.
To forhold gjør at dette etter vår mening blir veldig problematisk:


I 2006 var forholdet at NBF hadde noen ytterst få spillere som satset 100 % på
badminton. Den satsingen forbundet har gjort i de 8 årene som har gått, har medført
at antallet fulltidssatsende spillere har økt dramatisk. Behovet for penger til aktivitet
har dermed også økt.
 Fra juni 2010 til mars 2014 viser KPI en prisstigning på 5,7 %. Hvis utviklingen
fortsetter frem til 2016, kan vi estimere prisoppgangen til ca. 8,5 %. Realøkonomisk
har dermed budsjettene til TIK hatt en nedgang på over 10 % fra 2010 til 2016
dersom styrets budsjettforslag vedtas.
Summen av disse to forholdene gjør at vi mener at vårt forslag er helt nødvendig hvis vi skal
lykkes i det videre toppidrettsarbeidet i Norge. Dels kompenserer de for den reelle
prisøkningen som har vært i perioden, og dels gir de noe handlingsrom for å gi et bedre
tilbud til flere spillere
Forslag:
Prosjekt 54035 får en særskilt økning på kr. 65.000, til kr 100.000 både i rev. budsjett 2014
og i budsjett 2015.
Midlene hentes ved å øke post 34005 tilsvarende.
Begrunnelse:
Prosjekt 54035 skal dekke stipendtildeling til våre aller beste spillere etter fastsatte kriterier. I
kommende tingperiode vil det bli flere spillere som bør komme opp på et nivå som utløser
stipend.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.
Saken ble behandlet under budsjett.

D.

Web, sosiale medier

OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS
Utvidelse av forbundets web-, sosiale medie og kollaborasjonsløsninger til utvalgte felles
forbund-krets-klubb løsninger
Forslag og begrunnelse:
Oslofjorden badmintonkrets (OBK) har sett økende utfordringer ved teknisk å vedlikeholde
og utvikle egne web-, sosiale medie og kollaborasjonsløsninger, et arbeide som krever
nesten like mye som å oppdatere og vedlikeholde innholdet regelmessig.
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Samtidig har flere års styremedlemmer i OBK erfaring fra andre bransjer at eksisterende
løsninger relativt enkelt kan utvides til multiple nivåer med kunder og brukere, feks forbundkrets-klubb.
OBK anbefaler derfor at hele eller store deler av utviklings- og driftsarbeidet (merk ikke
innholdsarbeidet) overføres og/eller sentraliseres til forbundet, og ber om at styringsgruppe
og prosjektgruppe etableres snarest. Særlig bør en del kritiske applikasjoner, databaser,
arkiver og emailadministrasjon sentaliseres og vedlikeholdes på forbundsnivå. Noen av
dagens tekstbaserte Wordpress løsningsmoduler bør også erstattes med databasebaserte
moduler.
Samtidig er dette en viktig del av en regelmessig diskusjon av hvilke arbeidsoppgaver som
bør ligge på klubb-krets-forbundsnivå, en diskusjon OBK sterkt anbefaler forbundet å
igangsette og gjenoppta minst hvert fjerde år.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler forslaget.
Til saken hadde følgende ordet: Kjetil Gunnarson, Oslofjorden Badmintonkrets, Espen
Larsen, generalsekretær
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

E.
Terminliste
SLAGEN BK
Forslag:
NM JR. flyttes til godt før eksamenstid.
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.
Forslaget ble trukket.

SAK 10:

NORGESMESTERSKAP 2015 og 2016
A:

Fordeling
JUNIOR 2015
Foreslått tidspunkt 17. – 19. april.
Mesterskapet vil bli arrangert under Ungdomslekene på Lillehammer i
regi av NBF.
Forbundsstyret får fullmakt til å tildele Norgesmesterskapet for junior
for 2016.
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SENIOR 2015
Foreslått tidspunkt 30. januar - 1. februar.
Forbundsstyret har mottatt søknad fra Moss BK om dette
arrangementet.
Forbundsstyret får fullmakt til å tildele Norgesmesterskapet for senior
for 2016.
Vedtak: Forslagene enstemmig vedtatt.

B.

SAK 11:

H.M. KONGENS POKALER
Forbundsstyret foreslår:
H.M. Kongens Pokaler for 2015 og 2016 tildeles Norgesmestrene i
dame- og herresingle.
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

TILSETTE REVISOR
Forbundsstyret foreslår:
Engasjement av Revisjonsselskapet BDO Moss AS fram til
Forbundstinget 2016.
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

SAK 12:

FASTSETTE KONTINGENTER OG AVGIFTER
A.

Avgift for bladet “Badminton”
Forbundsstyret foreslår:
Avgiften for 2014 og 2015 settes til kr. 50,- pr. medlem. Klubbene skal
betale for halvparten av klubbens medlemmer på bakgrunn av
klubbenes IDRETTSREGISTRERING pr. 01.02.2014 og 01.02.2015.
Ingen klubb kan betale for et lavere antall enn dette.

B.

Deltakeravgift
Forbundsstyret foreslår:
Deltakeravgiften til NBF, iflg. Lovens § 6, pkt 9, for 2014 og 2015
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 2014 og 2015 pr. medlem pr. år i henhold til
innrapporteringen til Norges Idrettsforbund pr. 01.02.2014 og pr.
01.02.2015 settes til kr. 0,-

D.

Klubbavgift
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Forbundsstyret foreslår:
I henhold til innrapporteringen til Norges Idrettsforbund pr. 01.02.2014
og pr. 01.02.2015 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. 01.02.2014
og 01.02.2015.
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:
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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.
Til saken hadde følgende ordet: Helene Abusdal, Kristiansand, Ferenc
Macsali, Badmintonkretsen Vest, Marius Imset,
Vestfold/Buskerud/Telemark Badmintonkrets, Kjetil Gunnarson,
Oslofjorden Badmintonkrets, Anne Gro Rikheim, Frogner
Vedtak: Forslagene A. til og med G. enstemmig vedtatt.
SAK 13:

BUDSJETT
A.
Revidert budsjett for 2014.
Forbundsstyrets forslag finnes på sidene 103-104
Vedtak: Revidert budsjett for 2014 enstemmig vedtatt.

B.

Foreløpig budsjett for 2015 og 2016.
Forbundsstyrets forslag finnes på sidene 105-106
Til saken hadde følgende ordet: Jeanette Svendsen, Vestre Aker,
Kjetil Gunnarson, Oslofjorden Badmintonkrets, Geir Storvik, Bærum,
Lisbeth Nilsen, Bygdø, Anne Gro Rikheim, Frogner, Mirjam
Hammeren, Berlevåg, Ferenc Macsali, Badmintonkretsen Vest,
Øistein Høksnes, Sandefjord, Espen Larsen, generalsekretær, Helene
Abusdal, Kristiansand, Tor-Egil Kristensen, forbundsstyret, Trond
Wåland, forbundsstyret, Jim Ronny Andersen, Kristiansand, AnneMari Storstrøm Meier, kontrollkomiteen, Anne Lisbet Flåten,
forbundsstyret

Moss BK hadde sendt inn forslag til budsjett. Se sak 9. Innkomne forslag, B. Ikke lovsaker,
sak C.
Forslag:
Øke summen av budsjettpostene til aktivitet i TIK (52007, 52008, 52009, 52010, 52011,
52012, 52013, 52026, 54020, 54025, 54028, 54032, 54035, 54040) til:


Kr. 1.200.000,- i rev. budsjett 2014 (en økning på kr. 185.000,- sammenlignet med
styrets forslag)
 Kr. 1.300.000,- i budsjett 2015 (en økning på kr. 285.000,- sammenlignet med styrets
forslag)
Samtidig foreslår vi å øke inntektssiden med tilsvarende beløp:



Post 34005 økes med kr. 185.000,- i revidert budsjett 2014
Post 34005 økes med kr. 285.000,- i budsjett 2015
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Det ble stemt over forslagene for 2014 og 2015 enkeltvis og forslagene ble ikke
vedtatt. 15 stemte for forslaget i begge tilfellene.
Forslag:
Prosjekt 54035 får en særskilt økning på kr. 65.000, til kr 100.000 både i rev. budsjett 2014
og i budsjett 2015.
Midlene hentes ved å øke post 34005 tilsvarende.
Det ble stemt over forslagene for 2014 og 2015 enkeltvis og forslagene ble ikke
vedtatt. 4 stemte for forslaget i begge tilfeller.
Berlevåg T&IF v/Mirjan Hammeren foreslo følgende til budsjett 2016:
Dersom NBF får utbetalt inntil kr. 367 000.- i tilbkaeholdt merverdiavgift/kompenasjson fra
Skatt Øst foreslås at dette avsettes til et «fond» til breddetiltak, felles treningssamlinger,
reisefordeling, UBM, lagspill m.m.
Skal fordeles over 3 år. Arbeidsgruppe settes sammen for å fastsette tiltak, forslagsstiller
melder seg som deltaker.
Forslaget ble ikke vedtatt. 10 stemte for.
Bærum BK foreslo å øke utgiftssiden i Prosjekt 53005 Jentesatsing med kr. 50 000.- og med
samme beløp for utgiftene i Prosjekt 74030 Utvikling. I tillegg foreslo Bærum BK å øke
inntektssiden i Prosjekt 32006 NIF - støtte barn/ungdom - Post 3 med kr. 100 000.- (inkludert
i foreløpig budsjett 2015/2016 som er med i sin helhet senere i protokollen).
Sandefjord BK, foreslo for Prosjekt 34005 Samarbeidsavtaler en inntektsøkning med kr.
500 000.- for 2015/2016 (inkludert i foreløpig budsjett 2015/2016 som er med i sin helhet
senere i protokollen). Forutsetningen for forslaget, og vedtaket, er at det ikke skal brukes av
nevnte budsjetterte inntekter før inntektene er sikret.
Vedtak: Foreløpig budsjett for 2015 og 2016, med ovenforstående nevnte ednringsforslag
fra Bærum og Sandefjord, enstemmig vedtatt.

SAK 14:

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

Forbundsstyret med vararepresentanter - velges for to år.
President:
Trond Wåland, Kristiansand BK (gjenvalg)
2 Visepresidenter:
Randi Ulla Nogva, Norborg I.L. (ny)
Arild Hammeren, Berlevåg T.I.F. (ny - tidligere
nestleder UK)
Leder for Instruksjons- og Utdanningskomiteen:
Rune Fartum, Haugerud I.F. (ny)
Leder for Toppidrettskomiteen:
Tor-Egil Kristensen, Moss BK (gjenvalg)
Leder for Konkurransekomiteen:
Ottar Stenrud, Frogner I.L. (gjenvalg)
Leder for Utviklingskomiteen:
Anne Lisbet Flåten, Karmøy BK (gjenvalg)
Nestleder for Instruksjons- og Utdanningskomiteen:
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Birna Petersen, Sandefjord BK (ny)
Nestleder for Toppidrettskomiteen:
Øistein Høksnes, Sandefjord BK (ny)
Nestleder for Konkurransekomiteen:
Øystein Wiborg, Haugerud I.F. (ny)
Nestleder for Utviklingskomiteen:
Øystein Telle, Sotra BC (ny)
Vedtak: Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.
B.

Kontrollkomité med vararepresentanter - velges for to år.
2 medlemmer: Lisbeth Nilsen, Bygdø BK (ny)
Markus Haukebø, Haugerud IF (ny)
2 vararepresentanter: Arne Langnes, Sandefjord BK (gjenvalg)
Anne Gro Rikheim, Frogner IL (ny)
Jarlsberg BK foreslo gjenvalg på Anne-Mari Storstrøm Meier,
Sarpsborg BK som kvinnelig medlem i Kontrollkomiteen.
Anne Gro Rikheim måtte i henhold til NIFs/NBFs Lov grunnet sitt verv
som leder av Valgkomiteen fratre som kandidat som vararepresentant i
kontrollkomiteen. Tone Gulbrandsen, sittende vararepresentant, ble av
Jarslberg BK foreslått som erstatning for Anne Gro Rikheim
Det ble foretatt avstemning kun for kvinnelig medlem i kontrollkomiteen
og Lisbeth Nilsen, Bygdø BK ble valgt. (30 stemmmer for Lisbeth
Nilsen og 23 stemmer for Anne-Mari Storstrøm Meier).
Vedtak: Kontrollkomité med vararepresentanter - velges for to år.
2 medlemmer: Lisbeth Nilsen, Bygdø BK (ny)
Markus Haukebø, Haugerud IF (ny)
2 vararepresentanter: Arne Langnes, Sandefjord BK (gjenvalg)
Tone Gulbrandsen, Jarlsberg BK (gjenvalg)

C.

Lovkomité med vararepresentanter- velges for to år.
Leder: Rune B. Hansen, Slagen BK (ny - tidligere medlem)
Nestleder: Kirsten Gulbrandsen, Vestre Aker (gjenvalg)
Et medlem: Jarle Krokeide, Slagen BK (ny - tidligere varamedlem)
2 vararepresentanter: Ulla Faarup, Bærum BK (gjenvalg)
Kent Nyheim, Hadsel BK, (ny)
Vedtak: Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

D.

Valgkomité med vararepresentanter.
Leder: Jørn Nielsen, Brodd BK (ny - tidligere medlem)
Nestleder: Geir Storvik, Bærum BK (ny)
Et medlem: Aina Mogstad, Bergen BK (ny)
2 vararepresentanter: Marit Ulmo, Sandefjord BK (ny)
Frode Nilsen, Mehamn IL (ny)
Vedtak: Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

SAK 15:

BESTEMME STED FOR FORBUNDSTINGET 2016

Norges Badminton Forbunds årbok 2014

39

Forbundsstyret foreslår:
Forbundsstyret gis fullmakt til å bestemme sted for
Forbundstinget 2016.
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.

SAK 16:

AVSLUTNING.
President Trond Wåland avsluttet forbundstinget 2014 med å takke dirigenter, avgåtte
styremedlemmer og administrasjonen for deres arbeid i perioden.

FORBUNDSSTYRETS BERETNING
06.06.12 - 01.05.14
STYRE OG ADMINISTRASJON
Forbundsstyret:
President:
Visepresident:
Visepresident:

Trond Wåland, Kristiansand BK
Berit Blengsli, Grong BK
Lars Erik Hagen, Pillarguri BK

Leder Instruksjons- og
Utdanningskomiteen:
Nestleder

Anders Austnes, Kolvereid IL
Rune Fartum, Haugerud IF

Leder Konkurransekomiteen:
Nestleder

Ottar Stenrud, Frogner IL
Eva Haugstulen, Pillarguri BK

Leder Utviklingskomiteen:
Nestleder:

Anne Lisbet Flåten, Karmøy BK
Arild Hammeren, Berlevåg T&IF

Leder Toppidrettskomiteen:
Nestleder

Tor-Egil Kristensen, Moss BK
Per Vestli, Haugerud IF

Nestledere i komiteene er vararepresentanter til Styret.
Arbeidsutvalg:
Leder:
Nestleder:
Nestleder:
Administrasjon:
Generalsekretær:
Sportssjef
Landslagstrener
Konsulent:
Utviklingskonsulent:

Trond Wåland, Kristiansand BK
Berit Blengsli, Grong BK
Lars Erik Hagen, Pillarguri BK

Espen Larsen
Johnny Askevig
Salim Samion/Morten Carlsen/Vladimir
Vangelov
Jørn Hafsten
Sophie Thorell/Christian Thode

Revisjon:
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Revisorfirma:
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TINGVALGTE KOMITEER OG UTVALG
Kontrollkomiteen:

Vararepresentanter:
Lovkomiteen:
Leder:
Nestleder:
Medlem:
Vararepresentanter:
Domsutvalget:
Leder:
Nestleder:
Medlem:
Vararepresentanter:
Appellutvalget:
Leder:
Nestleder:
Medlemmer:
Vararepresentanter:
Valgkomiteèn:
Leder:
Nestleder:
Medlem:
Vararepresentanter:

FAGKOMITEER OG UTVALG
Instruksjons- og Utdanningskomiteen:
Leder:
Nestleder:
Konkurranskomiteen:
Leder:
Nestleder:
Lagserieutvalg:

Oppmann-/Dommerutvalget:
Leder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
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Anne-Mari Storstrøm Meier, Sarpsborg
Jarle Krokeide, Slagen BK
Arne Langnes, Sandefjord BK
Tone Gulbrandsen, Slagen BK
Øyvind Sæther, Gjøvik BK
Kirsten Gulbrandsen, OSI
Rune B. Hansen, Slagen BK
Jarle Krokeide, Slagen BK
Ulla Faarup, Rykkinn BK
Roar Kaupang, Sandefjord BK
Øyvind Berntsen, Kristiansand BK
Anne-Mari Storstrøm Meier.
Bård Storvik, Grimstad BK
Finn Andersen, Sandefjord BK
Arne Langnes, Sandefjord BK
Anne Elisabeth Rygh, Fron BK
Tore Michaelsen, Hamar BK
Erik Linderoth, Bygdø BK
Geir Storvik, Rykkinn BK
Per Thorsby, Bygdø BK
Anne Gro Rikheim, Frogner I.L
Jørn Nielsen, Brodd BK
Lise Flø, Kirkenes BK
Morgen Eklund, Nøtterøy BK
Bård Peter Thrane, Trondheim BK

Anders Austnes, Kolvereid I.L.
Rune Fartum, Haugerud IF

Ottar Stenrud, Frogner I.L
Eva Haugstulen, Pillarguri BK
Eva Haugstulen, Pilllarguri BK
Jørn Nielsen, Brodd BK
Øystein Wiborg, Haugerud I.F.

Rune B. Hansen, Slagen BK
Jørn Hafsten, Moss BK
Nils Petter Johansen, Nøtterøy BK
Kirsten Gulbrandsen, Vestre Aker
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Veteranutvalget:
Leder:
Medlem:
Medlem:

Helge N. Hansen, Kolvereid IL
Anja Olsen, Frogner I.L.
Arne Gulbrandsen, Jarlsberg BK

Utviklingskomiteen:
Leder:
Nestleder:

Anne Lisbet Flåten, Karmøy BK
Arild Hammeren, Berlevåg T&I.F.

Redaksjonsutvalg:

Espen Larsen

Toppidrettskomiteen:
Leder:
Nestleder:
Sportssjef:
Landslagstrener:

Integreringsutvalget:
Leder:
Anleggstekniske kontakter:
Leder:

Legekontakter:
Fysioterapikontakt:
Fysioterapeut:
Naprapater:
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Tor-Egil Kristensen, Moss BK
Per Vestli, Haugerud I.F.
Johnny Askevig
Salim Samion, Morten Carlsen, Vladimir
Vangelov

Ragnhild Jensen Mizda, Trondheim BK

Gunnar Jacobsen, Nøtterøy BK
Per Corneliussen
Olympiatoppen

Helge Skåtun
Svend Linderoth
Hanna Blengsli Kværnø

43

MESTERSKAP SESONGEN 2012/2013
NM-SENIOR
Mesterskapet ble avviklet i Ranahalllen, Rana, med Rana BK som arrangør.
Mestere ble:
DS:
Cathrine Fossmo, Pillarguri BK
HS:
Marius Myhre, Sandefjord BK
DD:
Cathrine Fossmo/Marie Wåland, Pillarguri BK-Kristiansand BK
HD:
Marius Myhre/Andre Andersen, Sandefjord BK
MD: Helene Abusdal/Erik Rundle, Kristiansand BK-Bygdø BK
Kongepokalene ble tildelt: Cathrine Fossmo og Marius Myhre.
NM-JUNIOR
Mesterskapet ble avviklet på Lillehammer med NBF+Hedmark/Oppland Krets som arrangør.
Mestere ble:
DS:
Marie Wåland, Kristiansand BK
HS:
Johannes Arnhoff Hagen, Pillarguri BK
DD:
Anne Klyve/Thea Kristina Johansen, Asker BK-Sandefjord BK
HD:
Anders Leirud/Fredrik Kristensen, Frogner IL-Moss BK
MD: Natalie Syvertsen/Fredrik Kristensen, Moss BK
NM LAG
Mestere ble:
Sandefjord BK med følgende spillere:
Thea Kristina Johansen, Marit Ulmo, Helene Trommestad, Mari Helene Bøe, Therese
Thomsen, Tam Huynh, Carl Christian Hem, Truls Barth Nilsen, Andre Andersen, Anders
Aasheim, Bent Mørken, Thomas Andersen, Marius Myhre og Morten Carslen trener).
U23 MESTERSKAPET
Mesterskapet ble arrangert i Jotunhallen med Sandefjord BK som arrangør:
U23 mestere ble:
DS:
Marie Wåland, Kristiansand BK
HS:
Marius Myhre, Sandefjord BK
DD:
Anne Klyve/Marthe Skaug, Asker BK-Moss BK
HD:
Johannes Arnhoff Hagen/Magnus Christensen, Pillarguri BK-Frogner IL
MD: Randi Selle/Eirik Paulsen, Kristiansand BK-Stavanger BK
UNGDOMMENS BADMINTONMESTERSKAP
Mesterskapet ble avviklet i Trondheim med NTNUI, som arrangør.
U15 mestere ble:
DS:
Emilie Sotnes Hamang, Bærum BK
HS:
Tobias Krømke, Sandefjord BK
DD:
Marie Christensen/Stine Andersen, Frogner IL og Moss BK
HD:
Simen Solberg/Tony Yang, Grong BK ogTrondheim BK
MD: Lotte Eide/Mads Marum, Kristiansand BK
U17 mestere ble:
DS:
Sophie Owen-Davies, Pillarguri BK
HS:
Vegard Rikheim, Frogner IL
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DD:
HD:
MD:

Vilde Espeseth/Sophie Owen-Davies, Kirkenes BK og Pillarguri BK
Peter Rønn Stensæth/Vegard Rikheim, Bygdø BK og Frogner IL
Linn Lilian Stenrud/Peter Rønn Stensæth, Frogner IL og Bygdø BK

VETERANMESTERSKAPET
Mesterskapet ble avviklet på Kolvereid med Kolvereid IL-Badminton som arrangør:
Mestere ble:
HSV1: Morten Rabben, Trondheim BK
DSV1: Berit Thyness, Bygdø BK
HDV1: Trond Mæhre/Rolf Ove Karlsen, Verdal BK
DDV1: Berit Thyness/Trine Sperre, Haugerud IF-Bergen BK
MDV1: Rolf Ove Karlsen/Inger Margrethe Midtlid, Verdal BK-Ålesund BK
HSV2: Lars Valentin, Ålesund BK
HDV2: SigbjørnKrunenes/Kim Christensen, Frogner IL
DDV2: Gunn Fiskergaard/Sissel W. Schmidt, Ålesund BK
MDV2: Pål Hjermstad/Berit Thyness, Hamar BK-Bygdø BK
HSV3: Per Ivar Furholm, Norborg IL
HDV3: Per Ivar Furholm/Noralf Gamlem, Norborg IL
MDV3: Kjetill Gunnarson/Kirsten Gulbrandsen, Vestre Aker
HSV4: Morten Aarhus, Asker BK
HDV4: Jan Ulrik Hansen/Frank M. Nielsen, Trondheim BK
HSV5: Bengt Drageset, Bergen BK
HDV5: Bengt Drageset/Arvid Skutle, Bergen BK
HSV6: Daniel Ask, Ålesund BK
MESTERSKAP SESONGEN 2013/2014
NM - SENIOR
Mesterskapet ble avviklet Badmintonsenteret i Kristiansand med Kristiansand BK som
arrangør.
Mestere ble:
DS:
Helene Abusdal, Kristiansand BK
HS:
Marius Myhre, Haugerud IF
DD:
Helene Abusdal/Sonja Wåland, Kristiansand BK
HD:
Steinar Klausen / Erik Rundle, Moss BK og Bygdø BK
MD: Jim Ronny Andersen / Helene Abusdal, Kristiansand BK
NM – JUNIOR
Mesterskapet ble avviklet i Frognerhallen med Frogner IL-Badminton som arrangør:
Mestere ble:
DS:
Vilde Espeseth, Kirkenes BK
HS:
Magnus Christensen, Frogner IL
DD:
Vilde Espeseth/Sophie Owen-Davies, Kirkenes BK og Pillarguri BK
HD:
Magnus Christensen/Torstein Moe, Frogner IL og Grong BK
MD: Hege Rikheim/Anders Leirud, Frogner IL
NM – LAG
Mestere ble:Kristiansand BK
Kristiansand BK, med følgende spillere:
Helene Abusdal, Sonja Wåland, Randi Selle, Rie Selbo, Anita Elson, Jim Ronny Andersen,
Øystein Larsen, Erik Lia, Christian Thode, Mads Marum, Eivind Lund og Ole Martin Leirvåg.
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U23 MESTERSKAPET
Mesterskapet ble avviklet i Jotunhallen, Sandefjord med Sandefjord BK som arrangør:
U23 mestere ble:
DS:
Cathrine Fossmo, Pillarguri BK
HS:
Marius Myhre, Haugerud IF
DD:
Anne Klyve/Helene Håkonsen Søgaard, Asker BK
HD:
Marius Myhre/Carl Christian Hem, Haugerud IF-Sandefjord BK
MD: Helene Håkonsen Søgaard/Jonas Christensen, Asker BK-Frogner IL
UNGDOMMENS BADMINTONMESTERSKAP
Mesterskapet ble avviklet i Sotra Arena med Sotra BC, som arrangør.
U15 mestere ble:
DS:
Frida Sotnes Hamang, Bærum BK
HS:
Markus Barth, Bergen BK
DD:
Frida Sotnes Hamang/Ronja Thorstensen, Bærum BK og Moss BK
HD:
Matius Wijaya/Viktor Petersen Norberg, Moss BK og Sandefjord BK
MD: Frida Sotnes Hamang/Toheed Ahmed Saeed, Bærum BK og Haugerud IF
U17 mestere ble:
DS:
Vilde Espeseth, Kirkenes BK
HS:
Peter Rønn Stensæth, Bygdø BK
DD:
Vilde Espeseth/Sophie Owen-Davies, Kirkenes BK ig Pillarguri BK
HD:
Peter Rønn Stensæth/Vegard Rikheim, Bygdø BK og Frogner IL
MD: Charlotte Leinan/Vegard Rikheim, Mehamn IL og Frogner IL
VETERANMESTERSKAPET
Mesterskapet ble avviklet Kragerøhallen med Kragerø BK som arrangør:
Mestere ble:
HSV1: Geir Storvik, Bærum BK
DSV1: Berit Thyness, Haugerud IF
HDV1: Geir Storvik/Bård Storvik, Bærum BK og Grimstad BK
DDV1: Lisbeth Nilsen/Gitte Ganborg, Bygdø BK og Frogner IL
MDV1: Lisbeth Nilsen/Kim Andre Moen, Bygdø BK og Moss BK
HSV2: Jan Frode Neverdal, Grimstad BK
DSV2: Kristin Thømt, Bærum BK
HDV2: Naumann Majid/Terje Jacobsen, Kristiansand BK og Stavanger BK
DDV2: Tone R. Økland/Beate R. Soltvedt, Askøy BK
MDV2: Ulla Faarup/Geir Storvik, Bærum BK
HSV3: Per Ivar Furholm, Norborg IL
HDV3: Per Ivar Furholm/Noralf Gamlem, Norborg IL
MDV3: Kari Bergersen/Helge Økland, Sandefjord BK og Askøy BK
HSV4: Geir Arnevik, Grimstad BK
HDV4: Geir Arnevik/Jack Oterhals, Grimstad BK og Bergen BK
HSV5: Tore Sperre, Ålesund BK
DSV5: Solfrid Slettebakken, Kragerø BK
HDV5: Tore Sperre/Bengt Drageset, Ålesund BK og Bergen BK
MDV5: Inger Mette Bjørvik/Jørn Johansen, Sandefjord BK
HSV6: Jan Ulrik Hansen, Trondheim BK
HDV6: Bjørn Auberg/Knut Møller, Oppegård BK
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FORBUNDSSTYRETS BERETNING
Forbundsstyrets beretning dekker perioden juni 2012 – mai 2014. 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, er vært avholdt styremøter pr. e-post. Dette har vært i tilfeller hvor dette, på grunn av
sakens karakter og/ eller opplysning, har vært klart formålstjenlig. I all hovedsak har slike
møter gjeldt enkeltsaker, og ofte saker som har vært diskutert i fysiske møter, hvorpå det i
etterkant er innhentet ytterligere informasjon og gjort avklaringer, før styret har fattet vedtak.
GENERELT
NBFs økonomi er solid, og det gode inntektsbringende arbeidet i perioden har ført til gode
resultater. Gode inntekter fra sponsorer har ført til at styret har vært i stand til å gjennomføre
de aktiviteter tinget i 2012 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.
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 god, og det har vært jevnlige møter.
NBF mottar årlig støtte fra NIF. Det generelle tilskuddet har gått noe ned (rammetilskudd og
tilskudd barn og ungdom), og det totale tilskuddet det samme, i og med at det også har vært
gitt mindre støtte til prosjekter rettet mot barn og ungdom.
I hovedsak vil vi fremover bli målt på hvor mange medlemmer vi har i aldersgruppen 13-19
år samt de tiltak vi kan få til for denne gruppen. Klubbene blir svært viktige i denne
utviklingen. NBF har også i denne perioden prioritert de områdene som NIF selv har
prioritert. Dette har hatt stor betydning for tildelingen av enkelte spesielle 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 aller 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.
Kontoret ledes av generalsekretær Espen Larsen. Det er to konsulenter, Jørn Hafsten
(konsulent) og Sophie Thorell (utviklingskonsulent). Sophie Thorell sluttet 31. desember
2013 og fra og med 15. mars 2014 har Christian Thode fungert i en 50% stilling med
Kristiansand som utgangspunkt.
Toppidrettsarbeidet har gjennom perioden vært utviklet og er nå meget godt ivaretatt ved
Sportssjef Johnny Askevig i 50 % stilling og landslagstrener Salim Samion i 100% stilling.
Salim Samion sluttet våren 2013 og Morten Carlsen overtok hans stilling for en periode.
Fra og med 1. januar 2014 tiltrådte Vladimir Vangelov som landslagstrener.
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Sportssjefen har det overordnede ansvaret for planlegging, gjennomføring og utvikling av
toppidrettssatsingen i samarbeid med Toppidrettskomiteen (TIK). Landslagssjefen har
ansvaret for den daglige treningen og oppfølging i konkurranser. I tillegg har Frank
Dalsgaard vært engasjert som mental trener.
Rundt de aldersbestemte landslagene har det vært engasjert ansvarlige trenere. Hanna
Blengsli Kværnø har tatt seg av skadebehandling og oppfølging, mens Svend Linderoth har
hatt ansvaret 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 basert på stønad fra staten via NIF, ved siden av inntekter fra andre
kilder så som sponsorer. Styrets langsiktige, planmessige og ambisiøse arbeid har gitt
resultater. Vi har hatt et langsiktig og godt samarbeid med Det Norske Veritas som
hovedsponsor, og avtalen har i perioden bliit forlenget til ut 2016. 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.
Vi har en trygghet i vår økonomi via vår opparbeidede egenkapital. Rentene fra disse
midlene, sammen med den trygghet disse gir for at vi kan opprettholde våre forpliktelser
overfor våre ansatte og de planene som er lagt for vårt arbeid, er viktig å ta vare på. Den
opparbeidede egenkapitalen gir også verdifull støtte i diskusjonene opp mot fremtidige
samarbeidspartnere i finansverdenen.
Vi har over de 2 årene hatt større aktivitet enn noen sinne innefor sektorene konkurranse,
utvikling og toppidrett. Det har også medført et høyt forbruk, og innenfor noen enkelte
områder uforutsette kostnader. Styret har vurdert, og valgt, å ikke redusere i aktiviteten i
perioden, og som en følge av det valgt å bruke noe av egenkapitalen.
Antall medlemmer er fremdeles viktig ved tildelingen av midler fra NIF. Dette systemet er nå
delvis 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. 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.
Deler av arbeidet med regnskapet har vært satt bort til NIF, som via Idrettens
regnskapskontor, har samordnet dette arbeidet for flere forbund.
Dette fungerer bra og har vært en nødvendighet i og med økt arbeidsmengde, og har også
til dels frigjort administrasjonen fra en del rutineoppgaver, og frigjort tid kan nyttes til mer
aktivitetsrelatert arbeid.
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.
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. Erfaringene er gode og
gir oss verdifull status i NIF som igjen bidrar til den service vi får derfra.
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INSTRUKSJON OG UTDANNING
NBFs kurs endres og oppdateres kontinuerlig. Vi har hatt en gjennomgang av både
aktivitetslederkurs, trener 1 kurs, trener 2 kurs, samt utviklet et nytt foreldrekurs. I tillegg NIF
har 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. I perioden har det vært avholdt
5 aktivitetslederkurs, 8 trener 1 kurs og 2 trener 2 kurs.
Det ble avholdt trenerseminar under NIC 2012, mens tilsvarende dessverre måtte avlyses i
2013 da ingen ønsket å være med.
KONKURRANSE
Det har vært arbeidet mye med å videreutvikle og tilpasse det elektroniske systemet for
klassifisering og rangering, CupAssist. Det er innført bruk av Cup2000 som har overtatt for
CupAssist, mens PlanAssist har vært benyttet ut perioden. Målet med arbeidet og systemet
er at systemet til enhver tid skal være formålstjenlig for spillerne og NBFs totale behov.
Etter en meget grundig prosess er det derfor fattet en beslutning om å gå over til å bruke et
annet system, Badmintonpeople, tilpasset det som har fungert meget godt ved vårt system
de siste sesongene, Cup2000.
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. Dette
sammen med vedtaket fattet av Tinget 2010 om at alle klubber som har spillere i
konkurranser må ha et antall dommere som er aktive, har båret frukter. Dette gode arbeidet
må videreføres og intensiveres ytterligere i den kommende perioden.
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.
Det vises for øvrig til rapport fra komiteen.
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 2013 ble igjen NM junior arrangert på Lillehammer gjennom et samarbeid i
Særforbundsalliansen, hvor de 15 særforbundene som er med enten arrangerte NM junior,
eller et tilsvarende arrangement, samtidig, hovedsaklig i Håkons og Kristins hall på
Lillehammer. Arrangementet ble gjennomført for andre gang, og skoler og lokalmiljø var mer
involvert enn i 2011. Totalt sett ble arrangementet en enda større suksess enn sist, også for
badminton, og det ble meget godt mottatt av både NIF, Lillehammer kommune og Oppland
Fylkeskommune.
TOPPIDRETT
Toppidrettssatsingen består av hovedsatsingssenteret i Oslo og 3 satsingsentre utover
dette, knyttet opp til videregående skoletilbud. Toppsatsingssenteret i Oslo samarbeider nå
med Wang toppidrettsgymnas. Samarbeidet med Wang avløste samarbeidet med
Persbråten skole fra og med høsten 2011. Man er av den klare oppfatning at Wang på en
enda bedre måte legger til rette for toppidrettssatsing kombinert med studier, og de
erfaringene vi har er meget gode. De 3 satsingssentrene ved siden av Oslo er på Otta, i
Sandefjord og i Kristiansand.
På ungdomssiden synes det å komme frem flere nye miljøer og spillere som holder god
standard, men veien frem til topp internasjonal klasse er lang. Vi tror imidlertid at
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toppidrettssatsingen nå er godt etablert og at dette vil gi sportslige resultater på sikt. Både i
form av en bredere base av toppidrettsutøvere og også i form av internasjonale resultater.
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.
Utvikling av trenere i kretsene og klubbene og bedre miljøer for trening og utvikling av
spillere er første skritt 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 arbeidet må fortsatt intensiveres i samarbeid med IUK.
Det vises for øvrig til rapport fra komiteen.
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.
I forbindelse med tinget i 2010 ble prosjekt utvikling 2010-2014 presentert inneholdende
blant annet fire hovedsatsningsområder. Dette var:





Øke antall medlemmer med 50 %
Øke antall trenere med 30 %
Øke antall deltakere i turneringer med 30 %
Utvikle kretsene

Det har først og fremst vært utviklingskomiteens leder som har vært ansvarlig for
videreføring av prosjektet, i samarbeid med utviklingskonsulent Sophie Thorell.
I tillegg har de knyttet til seg, og avholdt møter, og gjennomført aktivitet i samarbeid med
andre ressurspersoner.
Johnny Askevig er engasjert i en 25 % stilling i prosjektet fra 2012.
Status og aktivitetsønsker innenfor en del av arbeidsområdene ble presentert på Ledermøtet
i oktober 2013 i forkant av NBFs 75-års markering på Ullevål.
Utviklingsprosjektet, i samarbeid med TIK og Utviklingskomiteen, har i samarbeid med Frank
Dalsgaard og Johnny Askevig utarbeidet et foreldre kurs som med stor suksess er blitt
avholdt flere steder de siste sesongene. Kurset gir foreldre noen redskap for selvutvikling og
dermed også indirekte utvikling av deres barn.
Samtidig med foreldrekurset blir det som regel avholdt en samling for U11/U13 barn.
Hermed kan foreldre og barn få en felles opplevelse og hver især bli mer oppmerksomme på
hva som kreves for å trives, først og fremst som menneske, men også som badmintonspiller
i NBF regi.
Det første kurset blev avholdt i Bergen hvor Sotra BC stod for kurset med 13 deltakere.
Sotra vil nå avholde kurs 2 som kommer til å bli avholdt høsten 2012.
Nøtterøy har avholdt et foreldrekurs med 18 deltagere, og på Hamar er det avholdt et kurs
med 22 deltakere.
Det siste foreldrekurs denne sesongen blev avholdt i Kirkenes i starten av mars hvor 32
barn og 18 foreldre brukte en helg på kurset.
Alle kursene er blitt avholdt av Frank Dalsgaard og tilbakemeldingene har vært veldig bra fra
alle deltagere.
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Det er utarbeidet ulike kokebøker, blant annet hvordan man skal starte en badmintonklubb.
Det har vært arbeidet med ulike konsepter for bedriftsmedlemskap og støttemedlemskap.
Det er avsatt egen nasjonal badmintonuke hvor NBF sentralt, kretser og klubber planlegger
en rekke aktiviteter.
En egen badminton-facebook gruppe er etablert. Formålet med denne siden er å komme i
nærmere dialog med medlemmene for å få innspill om aktiviteter som gjøres og som evt bør
igangsettes/ stoppes.
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.
Badmintons synlighet i media, spesielt TV, har vært mye bedre enn tidligere via mange
innslag (8-10 pr. år) i Sportsmagasinet som er etablert via samarbeidet i
Særforbundsalliansen (SFA). Sportsmagasinet er igjen et samarbeid mellom SFA, TV2 og
NIF. Produsent er Global TV. Det har blitt sendt ca 25 Sportsmagasin pr. år de siste 2 årene
på TV2 Zebra, med 2 repriser for hvert program
Det vises for øvrig til rapport fra komiteen.
UNGDOM
Det har ikke lykkes å etablere et fungerende ungdomsutvalg for perioden, men i enkeltsaker
har ungdom vært involvert i aktiviteter overfor de unge, spesielt nevnes Landsfinalen for lag
U13 – U15 og et eget Blackminton-arranement i Bergen.
INTEGRERING
Ragnhild Mizda har vært leder av Integreringsutvalget og det har fungert godt, ikke minst
innenfor toppidrettsarbeidet, og samarbeidet med Toppidrettskomiteen. Når det gjelder
breddeaktiviteten er det fremdeles store utfordringer, og den største er rekrutteringsarbeidet
med å få funksjonshemmede til å velge badminton som aktivitet.
Vi har fått god kontakt med NIF-systemet og fått økonomisk støtte derfra til gjennomføring
av aktivitet etter fremlagte planer. Det er få utøvere, men det kan nevnes at det for 1-2
spillere er laget et nyttig samarbeid med toppidrettskomiteen slik at disse lovende utøverne
deltar på samlinger og opplegg i regi av TIK. Dette synes å være en god måte å ivareta de
beste utøverne.
Det vises for øvrig til rapport fra utvalget.

REPRESENTASJON
BWFs årsmøte 2013: Trond Wåland og Espen Larsen
BWFs årsmøte 2014: Trond Wåland og Espen Larsen
BECs årsmøte 2014: Trond Wåland og Espen Larsen
NIFs Ekstraordinære Idrettsting 2013: Lars Erik Hagen og Espen Larsen
Nordisk Kongress 2012: Trond Wåland og Espen Larsen
Nordisk Kongress 2013: Tor-Egil Kristensen og Espen Larsen
Norgesmesterskapene senior 2013 og 2014: Styret og administrasjonen
Norgesmesterskapet junior 2013: Trond Wåland og Espen Larsen
Norgesmesterskapet junior 2014: Espen Larsen og Johnny Askevig
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RAPPORT FRA INSTRUKSJONS – OG UTDANNINGSKOMITEEN (IUK) 2012 – 2014
IUK har i perioden bestått av:
Anders Austnes, leder
Rune Fartum, nestleder
Straks etter sesongstart 2012 startet komiteen i sammarbeid med sportsjefen Johnny
Askekevig planleggingen av overgangen til Trenerløypa som skulle erstatte trenerstigen ved
årsskiftet 2013 – 2014.
Komiteen ble utover høstsesongen 2012 underbemannet fordi komitéleder var under
utdannelse og kravet til tilstedeværelse på skolen utover vinteren ble for stort til at han
kunne følge opp komiteens arbeid på en så god måte han ønsket.
Han overlot da det videre arbeidet til sportsjef og nestleder for kommiteen.
I perioden er nytt materiell til trener 1, trener 2 og instruktørkurs blitt skrevet.
Sommeren 2012 ble det også avholdt et pilotkurs med 6 deltagere under
landslagssamlingen i august, meningen her var og samle informasjon og prøve ut materiellet
til de nye kursene.
I perioden har IUK med sportsjefen avholdt to trener 2 kurs og under NIC ble det avholdt
trenersamlinger med fokus på video til analyse av teknikk i 2012 og med fokus på taktikk og
teknikk sett under et i 2013.
IUK har ved 2 anledninger også invitert til instruktørkurs for utdanning av nye instruktører for
avholdelse av trenerkurs i hht. Trenerløypa, noe som dessverre måtte avlyses pga.
manglende påmeldinger.
Det vises også til komiteens langtidsplaner og tidligere informasjonsskriv som er å finne på
IUK sin fane Utdanning på hjemmesiden til NBF.
Sammen med det nye kursmateriellet er det også blitt laget en del videomateriell som vil bli
utgitt så snart det er ferdig redigert, hvilket er en stor jobb som er satt bort til Sune
Albrectsen, som også er en betydelig støttespiller for komiteen ifm. utarbeidelsen av
kursmateriell og avholdelse av våre kurs.
Det som er spilt inn av video er i all hovedsak prefootwork og Salims øvelser på treninger.

RAPPORT FRA KONKURRANSEKOMITEEN (KK) 2012-2014
Konkurransekomiteen har i perioden bestått av:
Ottar Stenrud (leder)
Eva Haugstulen (nestleder)
Utvalgene har hatt følgende medlemmer:
Lagserieutvalget:
Eva Haugstulen (leder)
Øystein Wiborg
Jørn Nielsen
Rangeringsutvalget:
(Ingen)
Oppmann/dommerutvalget: Rune B. Hansen (leder)
Nils Petter Johansen
Kirsten Gulbrandsen
Jørn Hafsten
Veteranutvalget:
Helge Hansen (leder)
Anja Olsen
Arne Gulbrandsen
Komiteens arbeidsområder:
Terminlisten
Turneringer
Lagserie
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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 FX (tidligere PlanAssist),
CupAssist (for registrering av lagserieresultater) og i Cup2000, som erstattet CupAssist som
turneringsprogram før perioden.
Bruken av disse løsningene blir stadig mer kjent blant klubbene og arrangørene, men det
har vært (og vil stadig være) et behov for support. Særlig har FX og CupAssist vært ustabile
med flere funksjonelle feil som har krevd oppfølging mot leverandøren. Badmintonpeople,
som allerede har vært benyttet av Badminton Danmark i noen år, erstatter nå FX og
CupAssist, og vi har stor tro på dette vil bli en velfungerende løsning for NBF og klubbene.
Turneringsprogrammet Cup2000 har fungert meget bra i hele perioden og
turneringsarrangørene er godt fornøyde med programmet. Det har i perioden blitt gjort noen
justeringer i forhold til NBFs regelverk, i tillegg til at det er utviklet enkelte funksjonelle
forbedringer. I neste periode ønsker vi at enda flere endringer i programmet kommer på
plass, særlig bør støtte for turneringsformen Swiss Ladder være høyt prioritert.
KK opplever større bevissthet hos mange arrangører på å lage gode turneringer. Kurs i
turneringsarrangering og Cup2000 har vært etterspurt av flere, og dette ble utarbeidet i
2013. Kurset har så langt blitt arrangert for klubbene i badmintonkretsene Vest og Finnmark.
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. 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 FX 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. 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, med unntak av enkelte U13-turneringer og én U17turnering. Dette gjør at mange av rankingturneringene får mange påmeldte spillere, som
fører til pressede tidsskjemaer med turneringsstart på fredag ettermiddag og
turneringsformer som reduserer antall kamper. Dette oppleves av mange som spesielt
uheldig for de yngste spillere, som også må ta seg fri fra skole og foreta lange reiser, som er
kostbare for klubber og foreldre. KK ser også dette problemet, og mener tiden er inne for en
diskusjon om hvordan rankingturneringene skal arrangeres i fremtiden.
Lav deltakelse av tilreisende spillere på rankingturneringer på Vestlandet har stadig vært
diskutert, og dette var også tema på ledermøtet på Ullevål Stadion 11. oktober 2014.
Arrangørklubbene ble her oppfordret til å organisere billig overnatting på skoler, transport
mellom flyplass og hall/hotell samt arrangere sosiale tiltak. KK mener det er viktig for
utbredelsen av norsk badminton at det arrangeres rankingturneringer med god deltakelse i
alle landsdeler, og alle klubber som søker rankingturneringer må nå i et eget dokument
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oppgi hvilke planer de har for transport, billig overnatting osv. for å få tildelt et slikt
arrangement. I tillegg har det blitt innført en ny bestemmelse, der spillere ikke tillates å delta
i konkurranser i utlandet de helger det arrangeres rankingturneringer.
Mini Grand Prix (GP) har blitt gjennomført på utvalgte rankingturneringer for aldersbestemte
klasser, og KK oppfatter turneringsformen som vellykket. Det har imidlertid vært nødvendig
med noen justeringer i håndbokens bestemmelse om Mini Grand Prix, bl.a. for å kunne
avlyse GP på rankingturneringer med lav deltakelse.
Antall turneringer og påmeldinger har generelt hatt en liten økning de to siste sesongene.
Det er gledelig at stadig nye klubber har lyst til å arrangere konkurranser, men dessverre
opplever vi få endringer i listen med klubber som vil arrangere rankingturneringer. Faktisk
har det vært slik de siste årene, at alle klubbene som har søkt rankingturnering, har fått det.
Den geografiske fordeling av rankingturneringer har vært tatt opp, men til tross for at KK
flere ganger har oppfordret klubber «nord for Dovre» til å søke rankingturneringer, senest på
ledermøtet 11. oktober, så har det de siste årene ikke meldt seg noen søkere. I 2013 ble
imidlertid NM arrangert i Mo i Rana og UBM i Trondheim (NTNUI), noe KK er meget fornøyd
med, men for 2014 og 2015 meldte det seg ingen søkere til mesterskap fra Midt- eller NordNorge.
Ranking/rangering
Rankinglistene skal gjenspeile styrkeforholdet mellom spillerne, slik at de beste spillerne kan
seedes i turneringer og at lagsoppstillinger i lagspill blir så korrekte som mulig. NBF ønsker
at rankingturneringene skal være de viktigste turneringene for norske badmintonspillere og
samle de beste spillerne, og begrenset derfor muligheten til å delta i konkurranser i utlandet
de helger det arrangeres rankingturneringer.
I perioden har det blitt gjennomført to justeringer i poengmatrisene, og ser at disse blir stadig
bedre. Imidlertid ser vi at det er behov for ytterligere tilpasninger i fremtiden. De viktigste
endringene i perioden har vært en oppjustering av rankingpoengene for spill i internasjonale
seniormesterskap samt en lavere vektlegging av juniorresultater oppnådd i Danmark, da
disse fikk for stor innvirkning på rankinglistene.
Oppdatering av rankingpoeng fra spill i utlandet fungerer bra, men medfører et manuelt og
tidskrevende arbeid i FX. Det jobbes for at dette blir langt enklere ved innføring av
Badmintonpeople.
Lagserieutvalget
Lagserieutvalget har koordinert seriene rundt om i landet. Hovedoppgaven til
lagserieutvalget har vært Eliteserien. Interessen for Eliteserien og 1.div vært god. Både toppog bunnpuljene har hatt jevne og spennende kamper. Første divisjon har vært administrert
av NBF v/KK og kretsene har hatt ansvaret for selve kampavviklingen. Kretsene har hatt
ansvaret for aldersbestemt og lavere divisjoner. Sårbarheten i lagspillet er fremdeles i
kretsapparatet. De kretsene som har en aktiv krets i ryggen har mer lagspill enn andre.
Lagserieutvalget har fått søknader om sammenslåtte lag, flytting av spillere mellom
divisjoner og forespørsler om regelforståelse der dette kan virke uklart. Det henstilles til at
klubbene følger regelverket nøye og ikke kommer med overganger i siste liten. KK håper at
klubbene bedrer rutinene sine nå ved inngangen til en ny sesong.
KK / Forbundsstyret har vurdert mulighetene for nytt seriesystem og fremmer forslag til
endringer ved Tinget som kommer. Endringene vil føre til et mer fleksibelt system som KK
mener vil føre til mer aktivitet rundt om i kretsene ved at det blir enklere å få til lagspill. Viser
for øvrig til saken og begrunnelsen som vil bli lagt fram på Tinget.
Eliteserien har fungert godt de siste sesongene. Divisjonsspillet har siste sesong hatt en viss
økning i antall lag. Topplagene i 1 div har klart seg bra når de rykker opp i Eliteserien.
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Eliteserien skal være et lag NM. I de siste årene har det vært knyttet en viss spenning til
fordeling av medaljene, samt at det har vært åpent om hvem som rykker ned.
Lagseriespillet er under stadig vurdering. Blant momenter som har vært vurdert er antall lag i
Norge som i dag er involvert med lagspill, økonomi, landsomfattende 1.div, hvordan 2.div
fungerer som støtte for 1.div, antall lag i Eliteserien kontra 1 divisjonene. Antall helger til
Eliteserien, bruk av
forbundsdommere og økonomi knyttet til dette. KK ønsker at kretsene forbedrer seriene med
antall lag i 2. og 3.divisjons slik at vi kan vurdere landsomfattende 1.div i framtiden.
Det har i denne sesongen vært gitt dispensasjon til Oslokretsen i 3. og 4. div med mulighet
for å spille lagserie med 8 kamper eller 5 kamper. Erfaringer fra disse vil kunne benyttes
også andre steder i Norge.
Lagspill aldersbestemte klasser
Lagspillet ser nå ut til å være godt etablert, og det trekker stadig til seg flere klubber. Det ble
etablert et eget punkt i bestemmelsesverket til NBF som omhandler lagspill for
aldersbestemte klasser i forrige tingperiode.
Spesielt har det blitt bra deltagelse i Øst, Sør og Vest, mens Midt og Nord har lite lagspill.
Kretsene er viktig som motiveringsansvarlige overfor sine klubber. Dette må bli en prioritert
oppgave også for neste toårsperiode.

LAGSERIEUTVALGET

Divisjonsspill 2012/2013.
Eliteserien:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sandefjord BK
Kristiansand BK
Bergen BK
Bygdø BK
Grimstad BK
Moss BK
Haugerud IF
NTNUI

1. divisjon – Østlandet:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vestre Aker 1
Asker BK og Bærum BK
Frogner IL 1
Vestre Aker 2
Moss BK 2
Sandefjord BK 2
Haugerud IF 2
Pillarguri BK

1. divisjon – Midt-Norge:

1.
2.
3.
4.
5.

Grong BK
Ålesund BK
Norborg IL
Verdal BK
NTNUI 2

1. divisjon - Sør/Vest

1.
2.

Haugesund BK og Karmøy BK
Kristiansand BK 2
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3.
4.
5.
6.
7.

Stavanger BK
Sotra BC 1
BSI Badminton
Bergen BK 2
Stord BK 1

2. divisjon – Østlandet:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bærum BK 1
Vestre Aker 3
Asker BK 1
Frogner IL 2
Haugerud IF 3
Ullevål BK 1

2. divisjon Vestlandet:

1.
2.
3.
4.

SK Djerv
Bergen BK 3
Sotra BC 2
Stord BK 2

3.divisjon Østlandet:

1.
2.
3.
4.
5.

OSI
Haugerud IF 4
Bærum BK 2
Vestre Aker 4
Haugerud IF 5

4.divisjon Østlandet:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fredrikstad BK
Vestre Aker 6
Vestre Aker 5
Ullevål BK 2
Haugerud IF 6
Asker BK 2
Haugerud IF 7
Vestre Aker 7

Divisjonsspill 2013/2014.
Eliteserien:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kristiansand BK 1
Moss BK 1
Bygdø BK
Sandefjord BK 1
Vestre Aker 1
Bergen BK 1
Grimstad BK
Haugerud IF 1

1. divisjon-Østlandet:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Frogner IL 1
Asker/Bærum
Haugerud IF 2
Moss BK 2
Vestre Aker 2
Vestre Aker 3
Bærum BK 1
Sandefjord BK 2
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1. divisjon Sør/ Vestlandet: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Karmøy BK 1
Stavanger BK
Askøy BK
Brodd BK
BSI badminton
Kristiansand BK 2
Bergen BK 2
Sotra BC

1. divisjon-Midt Norge:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NTNUI 1
Grong BK 1
Ålesund BK 1
NTNUI 2
Verdal BK
Norborg IL
Ålesund BK 2

2. divisjon-Østlandet:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hamar BK 1
Frogner IL 2
Asker BK 1
Frogner IL 3
OSI1
Haugerud IF 3
Ullevål BK 1
Bærum BK 2

2. divisjon Vestlandet:

1.
2.
3.
4.
5.
6
7.

SK Djerv
Bergen BK 4
Sotra BC 2
Rubbestadneset IL
Askøy BK 2
Bergen BK 3
Kvinnherad BK

2.divisjon Sør/Vest:

1.
2.
3.
4.
5.

Karmøy BK 2
Stavanger BK 2
Brodd BK 2
Sola BK
Brodd BK 3

3.divisjon Østlandet

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fredrikstad BK 1
Haugerud IF 4
Vestre Aker 4
Haugerud IF 5
Frogner IL 4
Drøbak-Frogn IL 1

4. divisjon Østlandt

1.
2.
3.
4.
5.

Haugerud IF 6
Ullevål BK 2
Asker BK 2
Haugerud IF 8
Fredrikstad BK 2
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6.
7.
8.
9.

Haugerud IF 7
Vestre Aker 6
OSI2
Vestre Aker 5

Det er KK ved Lagserieutvalget som administrerer Eliteserien, mens det er kretsene som
administrerer de øvrige divisjonene. Lagserieutvalget har lagt ut alle resultatene på NBF’s
Internettside, www.badminton.no

RAPPORT FRA OPPMANN-/DOMMERUTVALGET
Medlemmer
Leder for utvalget har i perioden vært Rune Bård Hansen med Kirsten Gulbrandsen, Jørn
Hafsten og Nils Petter Johansen som medlemmer. Nils Petter Johansen har hatt
hovedansvaret for oppmannsarbeidet.
Utførte 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
forbundsdommeraspiranter i september høsten 2012, mens seminaret ble erstattet med en
studietur til England høsten 2013. 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 nyoversettelse og ajourføring av spillereglene og anbefalinger til
tekniske funksjonærer slik at dette regelverket foreligger oppdatert i håndboken (på
internett) pr. 1. januar 2013.
Utvalget har foretatt en oversettelse og tilpasning til norske forhold av Badminton World
Federation (WBF) oppførselskoder for spillere og laglederer/trenere. Regelverket er kalt
«retningslinjer for god oppførsel» og er lagt ut på forbundets hjemmesider. Retningslinjene
vil bli benyttet i utvalgets holdningsskapende arbeid fremover.
Utvalget har utarbeidet et oppmannskurs som i sin helhet er lagt ut på forbundets
hjemmesider.
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.
Nye utnevnelser
Ottar Stenrud og Bjørn Sandbu ble våren 2013 utnevnt til forbundsdommere. Utvalget vil
forhåpentligvis ha grunnlag til å vurdere 2-3 lovende dommere 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 – 2012 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
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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.
Utvalget ser at reaksjoner mot provoserende og/eller usportslig opptreden 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 rennome. 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.
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 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 holder ikke tritt med avgangen. I perioden er det avholdt 4
kretsdommerkurs og 7 dommere har gjennomført praksiskravet. Vi har nå en liten, men
løfterik gruppe av dommere i alderen 16 til 35 år. Noen av disse er 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 og gradering
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 FyrieDahl og Rune Bård Hansen fikk hoveddommeroppgaver i henholdsvis Super Series
avslutningen 2013 og Junior VM 2012.
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 «Chairman BWF Antidoping Panel»
Morten Aarhus: ”Accredited Badminton Europe Umpire”
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Ved avslutningen av Junior VM ble Rune Bård Hansen tildelt utmerkelsen «Meritorious
Service Award» i forbindelse med at han ved fylte 55 år ble pensjonert som WBF dommer.
I perioden har følgende funksjonærer hatt internasjonale oppdrag:
Dommere
2012:
Juli
Okt
Okt
Nov
Nov/Des
Des
2013:
Feb
Mars
April
Juni
Sept
Sept
Nov
Nov

White Nights, Gatchina, St. Petersbug
VM Junior, Chiba, Japan
Yonex Denmark Open Super Serie, Odense
Scottish Int., Glasgow
Yonex Welsh Int., Cardiff
Irish Int., Dublin

EM Mixed Team, Moskva
EM Junior, Ankara
Portugal Internasjonal, Caldas da Rainha
Super Series, Singapore
Yonex Belgia Int., Leuven
Seniors World Champ., Ankara
Scottish Open Grand Prix, Glasgow
Yonex Welsh Int., Cardiff

2014:
Feb
EM lag Kvinner og Menn i Basel
+ EM for U15 spillere i Basel
Mars EM U17 i Ankara
Mai
Hellas Int., Thessaloniki

Kirsten Gulbrandsen
Rune B. Hansen
Michael Fyrie-Dahl
Kirsten Gulbrandsen
Per Thorsby
Morten Aarhus

Kirsten Gulbrandsen
Morten Aarhus
Jarle Krokeide
Michael Fyrie-Dahl
Kirsten Gulbrandsen
Morten Aarhus
Morten Aarhus
Rune B. Hansen

Morten Aarhus
Kirsten Gulbrandsen
Jarle Krokeide

Internasjonal Oppmanns representasjon:
Nils Petter Johansen:
2012:
Juni Rissisk GP, Vladivostok
Okt
Dutch Open, Almere
Nov NIC, Oslo

Oppmann
Oppmann
Viseoppmann

2013:
Jan
Swedish Internasjonal, Stockholm
Juli
Universiaden, Kazan-Russland
Nov NIC, Sandefjord

Oppmann
Oppmann
Viseoppmann

2014:
Jan
Swedish Internasjonal, Uppsala
Feb
EM Lag, Basel

Oppmann
Viseoppmann

Rapport fra Veteranutvalget 2012-2014
Veteranutvalget for sesongene 2012 -2014 har bestått av Helge N Hansen (Kolvereid),
leder, Arne Gulbrandsen (Jarlsberg) og Anja Olsen (Vestre Aker).
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Aktiviteten blant veteranene har holdt seg ganske høyt de siste 4-5 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.
2012:
I januar deltok Arne B Berger, Inge Rosset, Sven Bergin og Ole Jacob Nilsen på den
internasjonale veteranturneringen på Lanzarote.
Veteranmesterskapet ble arrangert 16.-18. mars av Jarlsberg BK i Semhallen. Det var ny
deltakerrekord med 182 påmeldte spillere fra 44 forskjellige klubber fra Hammerfest i nord til
Kristiansand i sør.
På banketten under veteranmesterskapet fikk Geir Arnevik diplom som årets veteran for sine
gode prestasjoner de siste årene: bronse i EM i Dundalk 2010, bronse i VM i Vancouver
2011, og to gull i det første åpne nordiske mesterskapet i Espoo, Finland høsten 2011.
Alle resultatene fra veteranmesterskapet i Tønsberg finnes på
http://www.cupassist.com/resultater/vis.php?turn=veterannm-12.
17.-22. september ble EM for veteraner arrangert i Sofia, Bulgaria. Fra Norge deltok
Nauman Majid, Knut Liland, Terje Dag Østhassel, Knut Møller, Bjørn Auberg, Daniel Ask,
Geir Storvik, Bård Storvik, Geir Arnevik og Helge Hansen. Terje Dag Østhassel, Geir Arnevik
og Knut Liland var seedet på grunn av tidligere gode prestasjoner i EM og VM. For første
gang ble klassen 70+ satt opp. Det var totalt 650 deltakere, som er ny rekord for EM.
Norge fikk tre bronsemedaljer i europamesterskapet for veteraner 2012.
Geir Storvik, Geir Arnevik og Terje Dag Østhassel fikk hver sin bronsemedalje i single, i
henholdsvis 45+, 50+ og 60+.
I tillegg fikk Norge tre femteplasser.
2013:
Veteranmesterskapet gikk på Kolvereid, der det ble en skuffende lav deltakelse.
Resultatene fra veteranmesterskapet finnes på
http://www.cupassist.com/resultater/c2filer/veteran_nm_2013.pdf.
I august deltok Knut Liland, Randi Gulbrandsen, Daniel Ask og Helge Hansen på World
Masters Games i Torino, Italia. Her fikk Daniel Ask og Knut Liland tredjeplass i Open Men’s
Doubles 65+. Knut Liland tapte finalen i Open Men’s Singles 70+ mot tyskeren Hans
Schumacher. Randi Gulbrandsen ble nr. 3 i Open Women’s Singles 70+.
Totalt var det 311 deltakere i badminton.
Verdensmesterskapet for veteraner fant sted i Ankara, Tyrkia i september. Det deltok 900
spillere, noe som gjorde dette VM til verdens største badmintonturnering hittil. Det var satt
opp 1189 kamper.
Randi Gulbrandsen fra Slagen BK var turneringens eldste kvinne, og sammen med sin
kanadiske makker Margareth Hudson i damedobbel 70+, fikk hun bronse etter å ha tapt
semifinalen med to poeng i tredje sett. Alle settene var helt jevne.
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I herresingel 60+ kjempet Terje Dag Østhassel fra Kristiansand seg fram til en
bronsemedalje etter å ha tapt 0-2 for Harry Painter fra Canada i semifinalen.
I damesingel 45+ deltok Haugerudspilleren Berit Thyness for første gang i et
verdensmesterskap og hun også fikk bronsemedalje.
Det andre nordiske veteranmesterskapet ble arrangert i Slagenhallen i Tønsberg 18.-20.
oktober. Det var veteranutvalget som sto som arrangør, etter at det viste seg umulig å få
klubber eller kretser til å arrangere. Veteranutvalget hadde fått med seg mange
medhjelpere, og turneringen ble avviklet helt uten problemer.
Det var svenskene som tok de fleste medaljene med seg hjem fra det andre åpne nordiske
veteranmesterskapet (ONSC) i Slagenhallen 18.-20. oktober. Totalt var det ca. 115
påmeldte spillere, der Norge stilte med 51 og Sverige med 35 som de to største nasjonene.
Dessverre kom det noen forfall i dagene like før turneringen startet, grunnet sykdom og
skader.
Det ble avholdt en meget hyggelig bankett lørdag kveld med over 80 deltakere.
De norske seirene kom ved
Ellen Groos i damesingel 35+,
Berit Thyness i mixed dobbel 45+, sammen med Stefan Grahn fra Sverige,
Geir Storvik i herresingel 50+
Geir Storvik og Geir Arnevik i herredobbel 50+
Terje Dag Østhassel i herresingel 60+
Knut Møller og Arild Rasmussen i herredobbel 65+
Daniel Ask i singel 65+. Sammen med Ann-Louise Wiklund fra Finland ble det seier
også i mixed dobbel 65+.
Alle resultater og oversikter finnes på
http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=BD8E19DD-E517-4114BB0B-C367D0DB75F4
2014:
141 spillere fra 36 klubber deltok på veteranmesterskapet i Kragerø 7.-9. mars. På
banketten ble det avstemming om hvor neste års veteranmesterskap skulle holdes. Tromsø
ble valgt.
Alle resultatene fra årets veteranmesterskap finnes på
http://www.cupassist.com/resultater/vis.php?turn=vm2014 .
På All England for seniors (11.-13. april) deltok én nordmann; Terje Jakobsen i herresingel
og herredobbel 40+.

RAPPORT FRA TOPPIDRETTSKOMITEEN (TIK) 2012-14
Toppidrettskomiteen har i perioden bestått av følgende medlemmer:
Leder:
Tor-Egil Kristensen
Nestleder:
Per Vestli
Toppsatsingen
Vi fikk Sara Kværnø med til OL i London!
Etter en hard venteperiode gikk kabalen opp og første norske jente spilte OL i badminton.
Det var også første spiller som spilte og trente fast på senteret i Oslo, så det var en veldig fin
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oppmuntring til Oslo satsningen. Det kan lykkes å komme seg til OL ved å trene på senteret
i Oslo! En stor bedrift av Sara og bra jobbing av NBF.
Vi har videreført og utviklet både spillerkontrakter og trenerkontrakter, slik at det aldri skal
være noen tvil om partenes plikter og rettigheter. En utvikling av dette vil pågå også i de
kommende årene i takt med at sporten endrer seg.
I mars 2013 stoppet Salim Samion som landslagstrener, da hans far dessverre ble syk og
han måtte dra hjem for å hjelpe ham. Salim gjorde en veldig bra jobb og han vil bli husket
som en engasjert og dyktig trener for det norske landslaget. Etter Salim tok sportssjef
Johnny Askevig selv over som midlertidig landslagstrener og etter en kort to-trener modell
høsten 2013 med Morten Carlsen og Johnny Askevig ble Vladimir Vangelov ansatt som
landslagstrener fra 1.1.2014.
I trenerapparatet for ungdommer har vi også hatt med oss Morten Carlsen, Sondre
Jørgensen og Christian Thode (talentteam), Sonja Wåland (ansvarlig for U17 i hele
perioden), og Radu Carlan (ansvarlig for U19 i hele perioden).
Helse
Styrke:
Svend Linderoth har vært styrketrener for NBF i hele perioden og gjør en veldig bra jobb. Vi
trenger stadig å høyne 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 sammen med Hanna Kværnø forsøkt å holde landslaget skadefritt. Begge har gjort
en fremragende jobb, og er en viktig del av profesjonaliseringen av TIK og NBF.
Mental:
Frank Dalsgaard har i hele perioden jobbet som mental trener på samlinger og på Oslo
senteret. Høsten 2014 tok Frank Dalsgaard også treningene i Oslo hver annen uke og
gjorde en veldig bra jobb.
Vi har i hele perioden jobbet med å implementere Total Commitment som blant annet går ut
på å gjøre spillerne våre mer selvstendige. Utviklingen går stadig i riktig retning, og begrepet
24-timers-utøver er i ferd med å komme under huden på flere og flere spillere. 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»? Her må
også vi som ledere gå litt i oss selv, og gå foran med et godt eksempel.
Frank har vært en viktig del av det mentale arbeidet i NBF de siste årene, og vil fortsatt være
det den kommende perioden. Frank har vært en del på landslagstreningene i 2013/14 og det
fokuset vil vi holde fast i.
Samarbeid på tvers av komiteene
Ut over dette har Frank også avholdt en del foreldrekurs samt klubbutviklingskurs.
Samarbeidet på tvers av komiteene har vært viktig for TIK, og så langt vi har kunnet
bedømme har det vært en suksess. Spesielt i forhold til IUK og UK, ser vi at vi har betydelige
felles interesser, og dermed en selvklar nytte av et samarbeid ut over det som har vært
vanlig hittil.
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Resultater av dette samarbeidet har bl.a. blitt synlige gjennom at TIK’s ressurser brukes på
trenersamlinger/kurs, og på rene utviklingstiltak som eksempelvis de nevnte foreldre/barn
samlingene.
Den røde tråden
Den røde tråden i arbeidet med å utvikle NBF gjøres best ved et samarbeide mellom spiller,
klubb, krets og forbund. NBF stikker ut linjene og TIK har i siste tingperiode været tilstede på
alle store turneringer så vi har vært meget synlige og lette å kontakte.
Leder av TIK Tor-Egil Kristensen gjennomførte høsten 2013 en del møter med klubbene og
vi har lyttet til deres innspill, og er nå i ferd med å finne den norske modellen for hvordan vi
kan lykkes i den videre toppsatsningen. Det gjøres blant annet gjennom implementering av
en ny trenerutdanning på basis av NIFs trenerløype som kommer til å gi mye mer kvalitet til
de norske trenerne, og gjennom en dynamisk tilpasning av tilbudet til landslagsspillerne i
alle årganger.
Badminton i videregående skole (vgs)
Vi har i perioden hatt full drift ved 3 regionale sentra, i tillegg til Oslo. Dette betyr at det nå er
mulig å kombinere vgs med badminton på hele 4 forskjellige steder i landet. Det er flere nye
sentre på vei og NBF kommer til å bistå med råd, veiledning og oppfølgning.
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.
Funksjonshemmede
Toppidrett for funksjonshemmede ble fra 2012 en del av TIK og vi har hatt et veldig høyt
aktivitetsnivå her de siste to årene. Detaljene kan dere lese om i rapporten til
Integreringsutvalget, men høydepunktet er naturligvis at vi har fått en norsk verdensmester i
badminton!
Vi har hatt 2 utøvere som en del av «landslaget for funksjonshemmede», Hege Ulstein og
Helle Sophie Sagøy. Begge har deltatt på alle landslagssamlingene og har gjort det veldig
bra. Hege Ulstein er en del av den daglige trening på senteret i Oslo og vi har hjulpet Helle
Sophie Sagøy med personlig trening i Klæbu.
TIK har sendt trener med til de turneringene der Hege og Helle Sophie har deltatt, og vi er
veldig fornøyde med satsningen.
Rapport fra Landslagsgruppene 2012/13 sesongen
Som nevnt i innledningen på denne rapporten, kvalifiserte Sara Kværnø seg til OL i London.
Det var en stor satsing for et lite forbund og vi er stolte av å få kvalifisert Sara til OL samtidig
som utviklingen for resten av gruppene har fortsatt med full kraft.
Spillerkontraktene med treningsforventningene til landslagsspillerne har gitt en del på
treningsmengden. Vi ser at nivået på spillerne har blitt høyere, og flere spillere har fått lyst til
å satse. Med en større gruppe som satset betød det også at ikke alle spillere ble tatt ut til
turneringer.
I løpet av perioden startet vi også et nytt konsept omkring samlinger. I mai 2012 avholdt vi
en 4 dagers samling i Oslo på Bygdøhus for U13/15 gruppen og en 4 dagers samling for
U17/19/senior på Olympiatoppen. Fokus på samlingen på OLT var styrketrening da vi er litt
bak ifht andre nasjoner på dette området. Svend Linderoth var med på hele samlingen og
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alle spillerne fikk løpeprogram samt styrkeprogram og fikk prøvd programmene sammen
med Svend og landslagstrenerne.
I august holdte vi den første 6 dagers samlingen i Kristiansand for alle landslag. Kosthold var
et av fokus områdene hvilket betød at all mat ble laget av spillerne selv sammen med Frank
Dalsgaard. Det nye samlingskonseptet gjorde at vi fikk 10 dagers samling med alle
landslagsspillerne, hvilket gir en bra start på sesongen.
I juli måned reiste Marie Wåland, Anne Klyve, Johannes Hagen, Carl Christian Hem, Marius
Myhre og Jonas Christensen 2 ½ uke til USA for å spille US Open og MBBC Open. Det ble
en fantastisk tur hvor Marius og Jonas spilte seg i kvartfinalen i US Open GP Gold turnering
og alle spillerne fikk en god ide om hva som må til få å lykkes på høyt nivå. Ved MBBC Open
vant vi en del titler og spilte mange veldig gode kamper.
På seniorlaget var det første sesong uten Sara Kværnø som stoppet etter OL. Marius Myhre
var på sin annen sesong som senior og spilte en del turneringer i utlandet. Marius spilte seg
til 2 semifinaler i Slovak Open og i Irish Open. Sammen med Jonas Christensen var Marius
bl.a. i Brasil og de spilte noen turneringer som fikk dem høyt på verdensrankinglisten. Vi
deltok for første gang på lenge i European Team Championships i Moskva og fikk med et
meget ungt lag med oss veldig mange brukbare erfaringer til fremtidens mesterskap for lag.
På U19 spilte vi vi Danish Junior Cup og sendte et lag til Swiss Junior. Begge turneringene
var utviklingsturneringer hvor vi lærte en del og fikk mange erfaringer med hjem. Vi hadde
også et lite lag til Portuguese junior og til Turkish junior. Junior circuit turneringene har blitt
store turneringer og det viste seg vanskelig å oppnå resultater i turneringene, men
prestasjonene var bra.
I mars 2013 skulle vi ha vært med på EM junior i Tyrkia, men da Lufthansa avlyste alle
avganger pga streik kunne vi til tross for mange forsøk på nye billetter ikke delta. Dette var
naturligvis ikke bra, men helt ute av våre hender.
I U17 årgangen var bredden i troppen veldig høy og vi hadde en veldig bra sesong med en
del bra resultater og en større bredde i toppen hvilke gav mange gode kamper både
nasjonalt og internasjonalt. Det er en stor styrke at bredden er stor i denne årgangen, og
jobben fra alle sees over sesongen med et høyt nivå som resultat. Vi sliter stadig litt med det
fysiske nivået på jentesiden og avholdt en ekstra samling på Olympiatoppen med kosthold
og styrketrening på programmet. En bra samling med et klart budskap om å øke
treningsmengden på styrketrening og løping.
For U13/15 ble det avholdt en del samlinger og i starten av sesongen sendte vi et lag til
Nordic Camp i Danmark. En bra samling hvor de norske spillerne gjorde en bra prestasjon.
Laget var primært siste års U15 spillere.
De nye minigrandprix turneringene så dagens lys og det har vært en stor suksess med en
annen turneringsform som har gitt flere jevne kamper i alle årgangene. Et tiltak som TIK er
svært fornøyd med og som helt sikkert høyner nivået for alle spillerne i turneringen. Ikke
bare for dem som spiller miniGP, men for alle.
Rapport fra Landslagsgruppene 2013/2014 sesongen
Som oppstart på den nye sesongen hadde vi en uttakssamling på Bygdø over 4 dager.
Spillere kom fra hele Norge og fikk mye bra trening. Vi endret navnet på den yngste gruppen
til talentteamet og brukte samlingen til å se etter talenter. Mange ble tatt ut og noen ikke.
Alle som ikke ble tatt ut fikk en personlig e-post med fokusområder som kunne jobbes med
hjemme i klubben. Oppstartssamlingen på Olympiatoppen for U17/19 og senior var over 4
dager og det ble avholdt samtaler med alle spillerne. Dessverre så vi på samlingen at en del
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stadig sliter med det fysiske nivå og det fikk den konsekvens at alle jenter ble tatt ut av
lagene, men også invitert til samlingen i august i Kristiansand med en klar melding om at det
måtte skje noe fysisk over sommeren om de ville med på laget igjen. Jentene tok det veldig
konstruktivt og tok utfordringen. På samlingen i august så vi et klart bedre fysisk nivå og de
fleste ble igjen en del av landslagene. Vi må stadig holde fokus på at alle gjør jobben sin på
det fysiske området og på kosthold for å kunne trene på et høyt nok nivå over lang tid.
Vi avholdt Nordic Camp i Kristiansand før landslagssamlingen med deltakere fra alle
nordiske land. Det ble en bra samling ledet av Morten Carlsen.
Senior landslaget gjorde en bra sesongstart da Jonas Christensen og Marius Myhre spilte
seg opp som nr 82 i verden. Marius kom opp som nr. 119 i verden og de kvalifiserte seg
dermed til VM i Kina i august. For å være klar til VM ble Marius og Jonas sendt på samling i
Malaysia på New Vision Academy i Kuala Lumpur. Et veldig bra senter med mange bra
spillere. Med på denne samling var også Anders Leirud, Magnus Christensen og Johannes
Hagen. Det ble en tøff samling og alle fikk prøvd å være en del av en helt annen
treningskultur. Etter samlingen dro de unge guttene hjem til samling i Kristiansand mens
Marius og Jonas reiste til VM. Det ble en stor opplevelse for guttene og prestasjonen var
godkjent. Erfaringene fra turneringen er tatt med i bagasjen til den videre satsning og gir lyst
på mere.
På senteret i Oslo kom tilgang av flere senior spillere og vi hadde således et helt senior
landslag for første gang på lenge. En oppstart på et toppsenter krever en del mentalt og
trykket på den daglige treningen er stort. Det krever en del av nye spillere og fokus i
oppstarten var en prioritering av styrketreningen. Dette for å bli vant til 14 timer badminton
pr. uke. Spillerne trener mellom 20-22 timer i uken og vil man ha suksess må dette til over
mange år. Denne kulturen jobber TIK med å utvikle og vi er på rett vei med et bra
støtteapparat rundt spillerne.
De største resultater denne sesongen kom til Marius som spilte seg til semifinalen i NIC
samt til finalen i Riga International. Ved samme turnering var Anne Klyve og Cathrine
Fossmo tett på en finaleplass, men de tapte dessverre med 21-19 i tredje sett. Alle de
norske spillerne ved Riga International spilte bra og var alle i kvartfinaler. Cathrine gikk etter
turneringen inn blant de 350 beste damesinglespillerne i verden, og har klatret 400 plasser
fra mars til mai.
I denne sesongen hadde TIK en avtale med Holbæk badminton i Danmark om et
treningssamarbeid hvilket har sendt 3-5 senior spillere til Holbæk for å trene og spille
lagkamper. Det har vært et OK samarbeid, men vi må også konstatere at ikke alle fikk de
lagkampene som vi hadde håpet på. Vi har lært en del av samarbeidet og det er ingen tvil
om at vi også må hente inspirasjon og sparring i Danmark. Derfor er det startet et samarbeid
mellom Odense Badminton Academy og NBF. Odense Badminton Academy er et BWF
approved treningssenter og vi forventer oss mye av samarbeidet med senteret. Våren 2014
har vi hatt vårt senior landslag på 2 samlinger i Odense med etterfølgende turnering. Vi kan
se at det har en positiv effekt på utviklingen av spillerne.
I februar spilte Norge i EM for herrelag. Vi tapte alle våre lagkamper, men var tettere på
lagene foran oss enn på veldig lenge, og det gir en bra fornemmelse for fremtiden.
På ungdoms siden var sesongen 2013/14 ennå en sesong med veldig mye reiseaktivitet.
Flere klubber reiser til Danmark og andre land på turneringer, og det er en bra (og
nødvendig) utvikling dersom vi skal heve oss som badminton nasjon. Det personlige initiativ
er viktig for å bli en topp badmintonspiller, og TIK er veldig fornøyde med denne utviklingen
og vi håper den vil fortsette i de kommende sesonger.
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U19 gruppen har spilt turneringer i Sveits, Portugal, Danmark og Italia, mens Magnus
Christensen i tillegg fikk spille senior EM for lag i Basel.
Den største turneringen for U17 var EM i Ankara. NBF sendte et lag på 4+4 til EM og er
veldig fornøyde med resultatene. Vi kommer tettere og tettere på de andre nasjoner og et
bra eksempel er Vilde Espeseth som taper med 19 og 14 til den senere finalisten Ira
Banerjee fra England. Peter Rønn Stenseth går til tredje runde i HS.
I talentteamet sendte vi for første gang flere lag til turneringer i Danmark og Matius Wiyaja
spilte seg opp i eliterækken, bra av Matius. Det er en stor og ressurskrevende jobb å sende
så unge spillere til turneringer i Danmark, og vi vil i den kommende perioden søke et utvidet
samarbeid med klubbene i denne aldersgruppen.
Vi sendte også for første gang et lag til det nyinnførte U15 EM. Det ble spilt samtidig som
Senior EM for herre og dame lag, og var en kjempeopplevelse for de norske spillerne. Det
ga noen bra erfaringer å spille i en kjempearena, og det norske spillet var bra og gir
forhåpninger om gode resultater fremover.
Det har igjen vært 2 år med veldig mye aktivitet og veldig mye bra jobbing av alle i NBF. TIK
er veldig fornøyd med utviklingen, men vil også minne alle om at vi er i en oppbygningsfase.
Selv om ting har gått veldig fort fremover med toppsatsingen i Norge, er toppidrettskultur
noe som bygges over mange år og er hardt arbeid fra alle. Der er mange meninger om
hvordan dette gjøres best, men vi i TIK er sikre på at vi er på rett vei og at den røde tråden
blir mer og mer tydelig etter som årene går.
RAPPORT FRA UTVIKLINGSKOMITEEN (UK) 2012 – 2014
Utviklingskomiteen har i perioden bestått av
Leder: Anne Lisbet Flåten
Nestleder: Arild Hammeren
Komitemedlemmer: Kåre G. Sørensen og Hans Jarle Einarsen
Klubber/medlemmer
Hovedmålsettingen har vært å øke medlemsmassen og i arbeidet mot målet har det vært
jobbet med å starte opp ny klubber. Det har også vært jobbet med å utvikle og gjennomføre
rekrutteringstiltak for å rekruttere flere medlemmer i eksisterende klubber.
I perioden fra tinget i 2012 har forbundskontoret hatt mange henvendelser fra personer fra
ulike deler av landet som har vært interessert i å starte nye klubber. Disse har blitt nøye fulgt
opp av utviklingskonsulenten.
Arbeidet med nye klubber har resultert i at 9 nye klubber ble startet opp i 2013.
I 2013 registrerte vi; Nesodden BK, Oppegård IL- badminton, Austevoll idrettsklubb –
badminton, Kvinnherad BK, Eiker BK, Solør Speedbadminton klubb, IL Stjørdals-Blinkbadminton, Lierne IL-badminton og IL Skrim- badminton som nye klubber/grupper i NBF.
De som NBF har fått henvendelse fra, men som ikke har startet opp virksomhet ennå er:
Høvdingen IL, Skogsvåg IL, bedriftsgruppe i Lillehammer, Sandane, Kronborg, Ellingsøy IL
og IL Havørn.
I 2012 registrerte vi Gran IL- badminton som ny gruppe.
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Antallet registrerte medlemmer i NBF har de siste årene vært omkring 5000 medlemmer.
Idrettsregistreringen 2012 viste at vi hadde 5359 medlemmer Det var en økning med 462
medlemmer fra 2011.
Idrettsregistreringen i 2013 viser en liten nedgang. Det ble rapportert inn 5138 medlemmer
fordelt på 116 klubber.
Klubbutvikling
Målet med klubbutvikling er at allerede eksisterende klubber skal videreutvikle seg, og på
den måten kunne gi medlemmene sine et bedre tilbud.
Forbundet har tre ansatte som har arbeidet ute i klubbene med klubb-, start- og
oppfølgingsmøter, utviklingskonsulent Sophie Thorell, sportssjef Johnny Askevig og
mentaltrener Frank Dalsgaard.
Etter en del år med få klubbutviklingskurs pga liten interesse fra klubbene ble tilbudet i 2012
markedsført mer omfattende via skriv, hjemmesiden og facebook.
2012:
8 Startmøter
0 Oppfølgingsmøter
2 Klubbesøk
2013:
6 Startmøter
5 Oppfølgingsmøter
4 Klubbesøk
Badminton i skolen
Målet for badminton i skolen er å spre kunnskap om badminton til lærere og elever, at det
arrangeres flere skolemesterskap og at det av den grunn gir grunnlag for å rekruttere flere
medlemmer til klubbene.
I 2012/2013 ble det arrangert skolemesterskap i Sandefjord BK.
I 2013 har ca.10 000 (6574 alene bare via DNB projektet) elever fått spilt badminton under
ledelse av instruktører fra klubbene eller lærer som har vært på kurs i badminton.
Skoleprosjektet «badminton i skolen»
Deltagende klubber får racketpakker fra forbundet til bruk i skolen, det er tilbudt 500 kroner
for administrasjonskostnader og alle instruktørene får et honorar på 200 kroner pr. time.
Dette prosjektet gjennomføres ved at det inngås forpliktende avtaler mellom NBF, skole og
klubb, hvor klubben forplikter seg til å følge opp skolen ved skolebesøk minimum 3 ganger i
løpet av et år og hvor skolen stiller elever, lærere og lokaler til disposisjon.
Vi tilbyr skoler lærerkurs i forbindelse med skoleprosjektet. Dette gjørs via en instruktør fra
klubben som holder lærerkurs for skolene i klubbens nærområde.
I 2012 deltok følgende klubber : Karmøy BK, Ålesund BK, Hamar BK, Bærum BK, Båtsfjord
Spkl. – badminton, Bergen BK, Brodd BK, Kragerø BK og SK Djerv – badminton.
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I 2013 deltok følgende klubber Fredrikstad BK ,Ålesund,Moss BK ,Hamar BK ,Leksvik BK,
Bygdø BK ,Fredrikstad BK ,Vestre Aker ,Karmøy BK,Sotra BK ,Bærum BK
I 2013 deltok ca. 90 skoler – jf. «Sparebankstiftelsen DNB NOR – Skoleprosjektet.»
Tilbakemeldingene fra skolene er positive og de har satt pris på å få besøk fra
badmintoninstruktører, for badminton ses på som en aktivitet det er vanskelig å
gjennomføre.
Sparebankstiftelsen DNB NOR - Skoleprosjektet
Utviklingskonsulent Sophie Thorell har lagt ned mye arbeid og brukt mye tid på skoleprosjekt
i 2012/2013.
Da Norges Badminton Forbund mottok en gave på 2.000.000,- til utstyr i skolene fra
Sparebankstiftelsen DNB NOR i 2012 startet vi opp et stort skoleprosjekt på Østlandet.
Skolene ble kontaktet med tilbud om utstyr og lærerkurs. For å gjøre prosjektet så
bærekraftig som mulig ønsket vi at de skolene som ble med i prosjektet skulle få kursing slik
at de kunne fortsette med badminton i skolen på en god måte.
De skoler som hatt kurs har fått en DVD («dvd – sirkus») med øvelser, lærene har fått
brosjyren
«Gøy med badminton» og skolen har fått racketer og i noen tilfeller transportable nett.
Lærerkurs
Det har vart avholdt lærerkurs i Fredrikstad/Sarpsborg, Bærum/Asker og Oslo.
Planlegges kurs blant annet i Kragerø og Lørenskog.
Antall lærerkurs Lærere fra 47 skoler har fått kurs.
Antall lærere: 118 lærere.
Antall lærerkurs: 17
Utstyr
Antall skoler som har fått utstyr: 77
Klubber som fått utstyr: Ros IL, Gran IL, Fredrikstad BK, Frogner IL , Moss BK
Utover dette er der sendt utstyr via ”Shuttle Time” projektet til : Herøy IL badminton, Horg
Badmintonklubb
Informasjon, kommunikasjon og PR
Målsettingen med informasjonsarbeidet er å skape mest mulig medieoppmerksomhet,
utvikle en strategi for hvordan vi anvender media, utvikle faste rutiner for rapportering av de
store turneringene i Norge og utlandet og videreutvikle og bruke hjemmesida i større grad.
I 2011 startet vi opp med Facebook som en ny kanal til å nå ut til flere og vi nærmer oss nå
800 fans. Det legges ut bilder og ulike linker.
Våren 2012 ble den nye hjemmesiden lansert og den er også svært viktig i arbeidet med å
spre kunnskap og informasjon. Hjemmesiden er oversiktlig bygd opp og det er lett for
brukere å finne bl.a. kontaktinformasjon, noe som fremmer kommunikasjon.
Gjennom Særforbundsalliansen og avtale med TV2 har det frem til og med juni 2013, blitt
vist badminton regelmessig på TV i programmet Sportsmagasinet på TV2 Zebra.
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Medlemsbladet ”Badminton” kommer ut påNBFs hjemmeside, www.badminton.no, fire
ganger i året, og inneholder artikler om arrangement og spesielle hendelser og prosjekter.
Det er først og fremst administrasjonen og faste spaltister som bidrar med bilder og artikler.
Landsfinalen U13/U15
I 2012 ble landsfinalen arrangert i Kragerø med Kragerø Badmintonklubb som medarrangør.
Antall deltagere: 87 spillere fordelt på 16 lag.
Vinner U15: Frogner
Viner U13: Moss
I 2013 ble også finalen arrangert i Kragerø med Kragerø Badmintonklubb som
medarrangør.
Antall deltagere: 104 spillere fordelt på 18 lag.
Vinner U15: Brodd
Vinner U13: Kristiansand.
Kragerø Sportell og Apartments ligger idyllisk til og med kort avstand til hallen er dette et flott
sted å arrangere Landsfinalen. I tillegg til spillerne er det også mange ledere, trenere,
foresatte og søsken som er med til å gjøre disse dagene til minnerike opplevelser.
Målet er at det skal arrangeres lagseriespill i alle de ni kretsene våre. I sesongen 2013 –
2014 har det vært arrangert seriespill i disse kretsene; Sør, Vest, Finnmark, Midtnorsk- Sør
og Oslofjorden.
Landsfinalen er planlagt arrangert i Kragerø både i 2014 og 2015.
Powergirls
Samlingene, som bare er for jenter, legger stor vekt på det sosiale samspillet samtidig som
man har dyktige instruktører som hjelper deltakerne til videreutvikling.
Moss BK har vært arrangør sammen med NBF gjennom flere år, så også i 2012 og 2013.
I 2012 var det 30 jenter som deltok og i 2013 var det 22 påmeldte. Det har vært tradisjon å
se finalene under NIC som en avslutning på leiren, og jentene har blitt fraktet til Bygdø med
buss. I 2012 ble dette gjennomført, men i 2013, da NIC ble arrangert i Sandefjord, fikk
jentene en ekstra treningsøkt i Moss.
Badmintonuken
Badmintonuken er et nytt tiltak som startet opp i 2012.¨
Målet med badmintonuken er å skape så mye oppmerksomhet rundt badminton som mulig
og rekruttere nye medlemmer. Speedminton har også blitt introdusert.
Antall klubber som deltok i 2012: 23
Antall klubber som deltok i 2013: 20
Totalt mener de klubbene som var med i 2013 med at de klarte å rekruttere ca. 60 nye
medlemmer gjennom tiltaket.
Det har vært en god start med blant annet oppvisning på kjøpesentra, «åpen hall» i
klubbene, oppvisning og informasjonsstands og skolebesøk rundt om i hele Norge. Desto
flere klubber vi får med i de kommende årene desto mer oppmerksomhet og rekruttering kan
vi få til.
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Mange klubber har vist fram Speedbadminton og i 2013 arrangerte Sotra BC den første
Blackminton turneringen.

RAPPORT FRA UNGDOMSUTVALGET 2012-2014
Det har ikke lykkes å finne kandidater til et fast Ungdomsutvalg i perioden og
Utviklingskomiteen og andre ressurspersoner har fungert litt på vegne av Ungdomsutvalget.
I tillegg har ungdommer bidratt ved forskjellige arrangement og prosjekt.
Generelt
Det har vist seg vanskelig og utfordrende å få til aktivitet for ungdom utover det
aktivitetstilbudet som allerede eksisterer i form av konkuranser og lagserier.
Lagspill U13/U15
Ungdom var med og bistod Utviklingskomiteen under Landsfinalene i Kragerø.
RAPPORT FRA INTEGRERINGSUTVALGET 2012-2014
Leder: Ragnhild Mizda
Norges Badminton Forbund har hatt som mål å tilrettelegge slik at de som ønsker skal få
mulighet til å spille badminton i klubb. Forbundet har videre hatt et ønske om å gi trenere i
norske klubber kompetanse slik at de er trygge hvis personer med en funksjonsnedsettelse
kommer og ønsker å spille badminton.
Målsetningene har vært:
Forbundet skal organisere samlinger for funksjonshemmede.
Forbundet skal gi trenere mulighet til kurs/workshop i forhold til funksjonshemmede.
Forbundet skal legge til rette for at spillere kan utøve idretten internasjonalt.
Informasjon
Norges Fleridrettsforbund har bistått enkeltpersoner og klubber som har ønsket informasjon
badminton for funksjonshemmede. I tillegg har det vært artikler om badminton for
funksjonshemmede jevnlig i det web- baserte badmintonbladet.
Utbredelse
Forbundet har hatt et mål om å legge til rette for utøvere som ønsker å starte/drive med
badminton. Forbundet har bistått enkeltpersoner som ønsker å starte med badminton,
veiledet inn i aktuell klubb og gitt tilbud om å være tilstede på treninger i en startfase.
Forbundet har vært til stede på aktivitetsdager og arrangert Døvemesterskap i Oslo.
Toppidrett
Forbundet har inkludert flere funksjonshemmede spillere inn i landslagsmiljøet for personer
uten en funksjonsnedsettelse. Dette har ført til gode resultater og utvikling for spillerne. Helle
Sofie Sagøy tok en sølvmedalje i single og gull i double under VM for funksjonshemmede i
2013. Mesterskapet gikk i Tyskland og det var Helle Sofie Sagøy sitt første internasjonale
mesterskap. Hun fikk innvilget B-stipend fra Olympiatoppen for 2014 som gjør at hun kan
utvikle seg videre. Hege Ulstein har deltatt på Deaf Olympics, og flyttet høsten 2013 fra
Bergen til Oslo for å satse på badminton.
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Norges Badmintonforbund
Balanse per 31.desember 2012

EIENDELER

NOTE

2012

2011

67 370

101 054

67 370

101 054

30 000

30 000

Sum finansielle anleggsmidler

30 000

30 000

Sum anleggsmider

97 370

131 054

66 900

80 400

109 568

83 025

5 452 888

4 588 381

353 396

138 684

5 982 752

4 890 491

535 648

525 140

Sum omløpsmidler

6 518 400

5 415 631

SUM EIENDELER

6 615 770

5 546 684

4 727 815

4 531 646

-917 560

196 169

3 810 256

4 727 815

75 235

79 088

75 235

79 088

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Inventar og utstyr

7

Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler

8

Omløpsmidler
Beholdning bilder
Kundefordringer
Fordringer NIF
konsernkontoordning
Andre kortsiktige fordringer

9
10
1, 16
11

Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.

12

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Årsresultat

13
13

Sum egenkapital
Annen langsiktig gjeld
Avsetninger fond
Sum langsiktig gjeld
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Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld

292 187

241 182

Skatt og offentlige avgifter

152 997

135 748

2 285 095

362 851

Sum kortsiktig gjeld

2 730 279

739 781

Sum gjeld

2 805 514

818 869

SUM EGENKAPITAL OG
GJELD

6 615 770

5 546 684

Annen kortsiktig gjeld
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Norges Badmintonforbund
Resultatrapport pr 31.12.12
Note
Inntekter
Medlemslisenser
Klubbavgift
Rammetilskudd NIF
Klassifiseringsavgift
Momskompensasjon
Renteinntekter
Inntekter ander tiltak
Sum inntekter

Administrasjon/organisasjon
Styrets møteutgifter
Deltagelse i andre møter
Arbeidsutvaget
Forbundsting/ledermøte
Møteutgifter - KK
Møteutgifter - TIK
Møteutgifter - IUK
Møteutgifter - UK
Møteutgifter UNGK
Administrasjon
Utmerkelser/gaver
Sum administrasjon/organisasjon

Styrke idrettens rolle i samfunnet
Delt.internasj. møter/kongresser
Int.Kont. EBU/IBF
Sum styrke idretten rolle i samfunnet

Styrke idrettslagenes aktivitetstilbud
NIF - Støtte barn og ungdom
NIC
Reisestøtte UBM
U13/U15 lagspill
Støtte Barentssamarbeidet
PlanAssist/Cup2000
Trenerutvikling
Utg.fordeling eliteserien
Samarbeidsavtaler
Landslotteri
Automater
Sparebankstiftelsen
Utstyr anlegg NIF
Sum styrke idrettslagenes
aktivitetstilbud
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Inntekter

Kostnader

Resultat

Budsjett

-561 150
-91 500
-1 912
452
-24 000
-242 789
-179 512
-91 406
-3 102808

72 749
0

-488 401
-91 500

-485 000
-90 000

0
0
0
4 900
77 649

-1 912 452
-24 000
-242 789
-179 512
-86 506
-3 025 159

-1 930 000
-20 000
-240 000
-120 000
-10 000
-2 895 000

-1 350
0
-234
-2 135
0
0
0
0
0
-7 725
0
-11 444

103 736
27 369
50 771
59 515
15 578
17 175
4 724
4 016
0
1 848 466
21 220
2 152 570

102 386
27 369
50 537
57 380
15 578
17 175
4 724
4 016
0
1 840 741
21 220
2 141 126

130 000
30 000
50 000
80 000
25 000
20 000
5 000
5 000
5 000
1 850 000
15 000
2 215 000

0
0
0

62 664
6 428
69 091

62 664
6 428
69 091

55 000
20 000
75 000

-1 700000
-159 492
0
-39 707
0
-66 000
0
-102 145
-551 225
-229 600
0
-110 707
-83 300

0
388 085
40 000
111 595
15 000
226 128
119 607
102 145
64 139
81 361
0
110 707
89 604

-1 700 000
228 593
40 000
71 888
15 000
160 128
119 607
0
-487 086
-148 239
0
0
6 304

-1 700 000
150 000
40 000
70 000
15 000
50 000
100 000
0
-530 000
-210 000
-200 000
0
0

-3 042175

1 348 371

-1 693 805

-2 215 000
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Styrke toppidretten
Int. oppgaver dommere
Nasj. oppgaver dommere
Støtte Olympiatoppen
Støtte romdøgn TIS/OLT
Talentteam samling (U13+U15)
Talentteam turneringer (U13+U15)
U15 turneringer
U17 samlinger
U17 turneringer
U19 samlinger
U19 turneringer
WANG toppidrett badminton
Toppsatsing Norge
Jentesatsing
Turneringer senior/ U23
Toppsatningsgruppe
Sparring
Assistenttrenere
Medisinsk støtteapparat/styrketrening
Stipend NBF - ranking BWF
Mental trening
Sum styrke toppidretten

-33 101
0
-225 000
-65 510
-47 950
-36 675
-28 000
-60 175
-37 400
-33 450
-26 000
-82 500
-254 124
0
-18 650
-10 309
0
0
0
0
0
-958 844

69 483
19 409
0
65 510
97 651
112 295
125 067
143 611
165 434
63 298
159 398
207 500
1 274 078
65 956
86 495
382 819
25 588
23 510
99 364
35 000
102 073
3 323 539

36 382
19 409
-225 000
0
49 701
75 620
97 067
83 436
128 034
29 848
133 398
125 000
1 019 955
65 956
67 845
372 510
25 588
23 510
99 364
35 000
102 073
2 364 695

30 000
25 000
-150 000
0
40 000
90 000
70 000
75 000
60 000
50 000
70 000
125 000
850 000
50 000
40 000
200 000
20 000
0
40 000
35 000
100 000
1 820 000

Styrke kompetanseutviklingen
Utdanning IUK
Utdanning dommere/oppmenn
Utdanning int.trenere/ledere
Utdanningsmatr./publ.
Bladet Badminton
Informasjon/klubbmøter
Utvikling
Ungdomsutvalget
Anleggsutvalget
Reiser forbundskontoret
Integrering funksjonshemmede
Sum styrke kompetanseutviklingen

-10 000
-9 750
-400
-2 412
-101 800
0
-157 769
0
0
0
-65 500
-347 631

138 070
50 030
18 823
46 279
34 856
82 237
897 064
0
1 617
81 542
58 724
1 409 242

128 070
40 280
18 423
43 867
-66 944
82 237
739 295
0
1 617
81 542
-6 776
1 061 611

90 000
15 000
20 000
5 000
-50 000
100 000
700 000
15 000
5 000
80 000
0
980 000

-7 462903

8 380 463

917 560

-20 000

RESULTAT
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Norges Badmintonforbund
Resultatrapport pr 31.12.13
Note
Inntekter
Medlemslisenser
Klubbavgift
Rammetilskudd NIF
Klassifiseringsavgift
Momskompensasjon
Renteinntekter
Inntekter ander tiltak
Sum inntekter

Administrasjon/organisasjon
Styrets møteutgifter
Deltagelse i andre møter
Arbeidsutvaget
Forbundsting/ledermøte
Møteutgifter - KK
Møteutgifter - TIK
Møteutgifter - IUK
Møteutgifter - UK
Lønn, adm.utg.
Utmerkelser/gaver
Sum administrasjon/organisasjon

Styrke idrettens rolle i samfunnet
Delt.internasj. møter/kongresser
Int.Kont. EBU/IBF
Sum styrke idretten rolle i samfunnet

Styrke idrettslagenes aktivitetstilbud
NIF - Støtte barn og ungdom
Sparebankstiftelsen utstyr
Sparebankstiftelsen prosjekt/admin.
NIC
Reisestøtte UBM
U13/U15 lagspill
Støtte Barentssamarbeidet
Premier/medaljer
PlanAssist/Cup2000
Trenerutvikling
Utg.fordeling eliteserien
Trykking landslagstøy
Samarbeidsavtaler
Landslotteri
Utstyr anlegg NIF
Sum styrke idrettslagenes
aktivitetstilbud
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Inntekter

Kostnader

Resultat

Budsjett

-641 450
-94 500
-1 981 544
-38 000
-391 989
-169 921
-59 958
-3 377 362

73 369
2 000
0
0
0
0
4 300
79 669

-568 081
-92 500
-1 981 544
-38 000
-391 989
-169 921
-55 658
-3 297 693

-485 000
-90 000
-1 930 000
-20 000
-240 000
-120 000
-10 000
-2 895 000

0
0
0
-18 500
0
0
0
0
-272
-10 000
-28 772

73 785
13 396
45 907
105 659
18 329
31 127
4 089
10 407
2 020 937
44 508
2 368 143

73 785
13 396
45 907
87 159
18 329
31 127
4 089
10 407
2 020 664
34 508
2 339 371

110 000
25 000
50 000
50 000
25 000
20 000
5 000
5 000
1 925 000
15 000
2 230 000

0
0
0

42 140
11 527
53 667

42 140
11 527
53 667

40 000
20 000
60 000

-1 655 979
-1 600 000
-287 995
-102 100
0
-94 254
0
0
-55 000
0
-99 522
-17 713
-1 479 647
-224 000
-78 000

0
1 967 333
287 995
181 281
60 000
163 280
15 000
31 000
129 925
127 977
99 522
23 264
185 512
76 119
135 101

-1 655 979
367 333
0
79 181
60 000
69 026
15 000
31 000
74 925
127 977
0
5 551
-1 294 135
-147 881
57 101

-1 700 000
0
0
100 000
60 000
70 000
15 000
40 000
50 000
100 000
0
30 000
-1 045 000
-210 000
0

-5 694 209

3 483 309

-2 210 901

-2 490 000
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Styrke toppidretten
Int. oppgaver dommere
Nasj. oppgaver dommere
utviklingsstipend OLT - Marius Myhre
Støtte Olympiatoppen
Støtte tomdøgn TIS/OLT
Taleteteam samlinger /U13+U15)
Talentteam turneringer (U13+U15)
U17 samlinger
U17 turneringer
U19 samlinger
U16 turneringer
U17 EM
U15 EM Basel
WANG toppidrett badminton
Toppsatsing Norge
Reiser sportssjetf/trenere
NM junior
Jentesatsing
Turneringer senior/U23
Toppsatsningsgruppe
Sparring
Medisinsk støtteapparat
Stipend NBF - ranking BWF
Mental trening
Sum styrke toppidretten

-4 267
-5 304
-60 000
-100 000
-9 800
-152 000
-21 500
-69 950
-54 355
-31 000
-28 161
0
-84 836
0
-402 000
0
-531 506
-750
-67 324
2 502
0
0
0
-50 000
-1 670 252

40 022
55 135
63 403
0
0
178 592
61 130
156 594
137 304
124 120
92 056
49 575
54 232
125 000
1 444 817
52 784
499 194
22 000
111 861
200 325
20 113
72 480
33 730
147 859
3 742 324

35 754
49 831
3 403
-100 000
-9 800
26 592
39 630
86 644
82 949
93 120
63 895
49 575
-30 604
125 000
1 042 817
52 784
-32 312
21 250
44 537
202 827
20 113
72 480
33 730
97 859
2 072 072

30 000
55 000
0
-100 000
0
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
40 000
60 000
0
125 000
910 000
40 000
0
50 000
45 000
170 000
20 000
70 000
35 000
100 000
1 950 000

Styrke kompetanseutviklingen
Utdanning IUK
Utdanning dommere/oppmenn
Utdanning int.trenere/ledere
Utdanningsmatr./publ.
Bladet Badminton
Informasjon/klubbmøter
Utvikling
Ungdomsutvalget
Anleggsutvalget
Reiser forbundskontoret
Integrering funksjonshemmede
Sum styrke kompetanseutviklingen

-14 493
-1 389
0
-5 350
-112 400
0
-352 225
0
0
0
-70 750
-556 607

112 336
14 250
0
33 918
32 755
39 709
841 586
5 340
440
62 667
165 204
1 308 205

97 843
12 861
0
28 568
-79 645
39 709
489 361
5 340
440
62 667
94 454
751 598

90 000
25 000
20 000
5 000
-50 000
75 000
500 000
5 000
5 000
80 000
0
755 000

-11327203

11 035 317

-291 886

-390 000

RESULTAT
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BUDSJETT/BUDSJETTFORSLAG
Revidert budsjett 2014

Prosjektnr
17005
17015
32006
32010
32015
32010
32025
32035
32037
32040
34005
34006
34010
51005
51010
52002
52003
52004
52005
52006
52007
52008
52010
52011
52012
52013
52014
52026
52040
52041
53005
54020
54021
54025
54028
54032
54035
54040

Oppgaver
Inntekter
Idrettens rolle i samfunnet
Deltakelse Int. møter /Kongresser
Kontingenter BWF/BEC
Aktivitetstilbud og rammevilkår
NIF - støtte barn/ungdom - Post 3 -1 485.000
NIC
-100.000
Reisestøtte UBM
U13/U15 lagspill
Støtte Barentssamarbeidet
Premier/medaljer
Cup2000/BadmintonPeople
-70.000
Trenerutvikling/talentutvikling
Inntektsbringende tiltak
Samarbeidsavtaler
-620.000
Landslotteri
-250.000
Utstyr anlegg NIF
-120.000
Aktivitet
Int. oppgaver dommere
Nasj. Oppgaver dommere
Støtte OLT integrering
-100.000
Støtte OLT utv.stipend H. Sagøy
-60.000
Støtte OLT utv.stipend M. Myhre
-60.000
Støtte Olympiatoppen
0
Støtte romdøgn TIS OLT
-100.000
Talentteam samlinger U13+U15
Talentteam turneringer U13+U15
U17 samlinger
U17 turneringer
U19 samlinger
U19 turneringer
U17 EM
WANG toppidrett
Toppsatsing Norge
- 250 000
Reiser sportssjef/trenere
Jentesatsing
Turneringer senior/U23
EM team/mixed/team
Toppsatsingsgruppe
Sparring
Medisinsk støtteappa/styrketrening
Stipend NBF - ranking BWF
Mental trening
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Utgifter

2014
Budsjett

40.000
20.000

40.000
20.000

200.000
60.000
70.000
15.000
0
245.000
100.000

-1 485.000
100 000
60.000
70.000
15.000
0
175.000
100.000

20.000
40.000
120.000

-600.000
-210.000
0

30.000
30.000
50.000
-60.000
-60.000
0
100.000
70.000
40.000
60.000
40.000
40.000
90.000
70.000
150.000
1 200.000
40.000
0
130.000
50.000
60.000
40.000
70.000
30.000
100.000

30.000
30.000
-50.000
0
0
0
0
70.000
40.000
60.000
40.000
40.000
90.000
70.000
150.000
950.000
40.000
0
130.000
50.000
60.000
40.000
70.000
30.000
100.000
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Note

74005
74010
74020
74025
74029
74030
74031
74033
74035
74050
90010
90011
90015
90020
90045
90080
90085
90090
90091
95000
95005
98005
98010
98015
98020
98025
98030
98035

Kompetanseutvikling
Utdanning IUK
Utdanning Dommere/oppmenn
Utdanningsmateriell/publikasjoner
Bladet Badminton
Informasjon/web//klubbmøter
Utvikling
Ungdomsutvalget
Anleggsutvalget
Reiser Forbundskontoret
Integrering
Adm/Org
Styrets møteutgifter
Deltakelse i andre møter
Arbeidsutvalget
Forbundsting/Ledermøte
Møteutgifter - KK
Møteutgifter - TIK
Møteutgifter - IUK
Møteutgifter - UK
Møteutgifter UNGK
Administrasjon
Administrasjon
Utmerkelser - gaver
Andre Inntekter
Medlemslisens
Klubbavgift
Rammetilskudd NIF - Post 2
Klassifiseringsavgift
Inntekter andre tiltak
Renteinntekter
Momskompensasjon
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-10.000
-15.000
-100.000
-100 000

-60.000

-640.000
-95.000
-1980.000
-35.000
-10.000
-150.000
-550.000
-6.960.000

100.000
25.000
20.000
40.000
40.000
600.000
0
5.000
60.000
60.000

90.000
25.000
5.000
-60.000
40.000
500.000
0
5.000
60.000
0

80.000
20.000
50.000
50.000
10.000
20.000
5.000
10.000
0

80.000
20.000
50.000
50.000
10.000
20.000
5.000
10.000
0

2.150.000
10.000

2.150.000
10.000

65.000

-575.000
-95.000
-1980.000
-35.000
-10.000
-150.000
-550.000
0

6.960.000
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Forslag budsjett 2015 og 2016

Prosjektnr
17005
17015
32006
32010
32015
32010
32025
32035
32037
32040
34005
34006
34010
51005
51010
52002
52003
52004
52005
52006
52007
52008
52010
52011
52012
52013
52014
52026
52040
52041
53005
54020
54021
54025
54028
54032
54035
54040
74005
74010

Oppgaver
Inntekter
Idrettens rolle i samfunnet
Deltakelse Int. møter /Kongresser
Kontingenter BWF/BEC
Aktivitetstilbud og rammevilkår
NIF - støtte barn/ungdom - Post 3 -1 535.000
NIC
-100.000
Reisestøtte UBM
U13/U15 lagspill
Støtte Barentssamarbeidet
Premier/medaljer
Cup2000/BadmintonPeople
-70.000
Trenerutvikling/talentutvikling
Inntektsbringende tiltak
Samarbeidsavtaler
-1 120.000
Landslotteri
-250.000
Utstyr anlegg NIF
-120.000
Aktivitet
Int. oppgaver dommere
Nasj. Oppgaver dommere
Støtte OLT integrering
-100.000
Støtte OLT utv.stipend H. Sagøy
-60.000
Støtte OLT utv.stipend M. Myhre
-60.000
Støtte Olympiatoppen
0
Støtte romdøgn TIS OLT
-100.000
Talentteam samlinger U13+U15
Talentteam turneringer U13+U15
U17 samlinger
U17 turneringer
U19 samlinger
U19 turneringer
U17 EM
WANG toppidrett
Toppsatsing Norge
- 250 000
Reiser sportssjef/trenere
Jentesatsing
Turneringer senior/U23
EM team/mixed/team
Toppsatsingsgruppe
Sparring
Medisinsk støtteappa/styrketrening
Stipend NBF - ranking BWF
Mental trening
Kompetanseutvikling
Utdanning IUK
-10.000
Utdanning Dommere/oppmenn
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Utgifter

2015
2016
Budsjett

40.000
20.000

40.000
20.000

200.000
60.000
70.000
15.000
0
245.000
100.000

-1 535.000
100 000
60.000
70.000
15.000
0
175.000
100.000

20.000 -1 100.000
40.000
-210.000
120.000
0
30.000
30.000
50.000
-60.000
-60.000
0
100.000
70.000
40.000
60.000
40.000
40.000
90.000
70.000
150.000
1 200.000
40.000
50.000
130.000
50.000
60.000
40.000
70.000
30.000
100.000

30.000
30.000
-50.000
0
0
0
0
70.000
40.000
60.000
40.000
40.000
90.000
70.000
150.000
950.000
40.000
50.000
130.000
50.000
60.000
40.000
70.000
30.000
100.000

100.000
25.000

90.000
25.000
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Note

74020
74025
74029
74030
74031
74033
74035
74050
90010
90011
90015
90020
90045
90080
90085
90090
90091
95000
95005
98005
98010
98015
98020
98025
98030
98035

Utdanningsmateriell/publikasjoner
Bladet Badminton
Informasjon/web//klubbmøter
Utvikling
Ungdomsutvalget
Anleggsutvalget
Reiser Forbundskontoret
Integrering
Adm/Org
Styrets møteutgifter
Deltakelse i andre møter
Arbeidsutvalget
Forbundsting/Ledermøte
Møteutgifter - KK
Møteutgifter - TIK
Møteutgifter - IUK
Møteutgifter - UK
Møteutgifter UNGK
Administrasjon
Administrasjon
Utmerkelser - gaver
Andre Inntekter
Medlemslisens
Klubbavgift
Rammetilskudd NIF - Post 2
Klassifiseringsavgift
Inntekter andre tiltak
Renteinntekter
Momskompensasjon

-15.000
-100.000
-100 000

-60.000

-640.000
-95.000
-1980.000
-35.000
-10.000
-150.000
-550.000
-7.560.000

20.000
40.000
40.000
650.000
0
5.000
60.000
60.000

5.000
-60.000
40.000
550.000
0
5.000
60.000
0

80.000
20.000
50.000
50.000
10.000
20.000
5.000
10.000
0

80.000
20.000
50.000
50.000
10.000
20.000
5.000
10.000
0

2.150.000
10.000

2.150.000
10.000

65.000

-575.000
-95.000
-1980.000
-35.000
-10.000
-150.000
-550.000
0

7.060.000

Til budsjettene
Kontoen ”Administrasjon 95000 ” er inkludert personalkostnader og
administrasjonskostnader
(Kontorleie, Kontorutstyr, IT, telefon/telefax/porto, andel fellesforvaltning, revisjonshonorar,
regnskapshonorar og admin.gebyrer.)

Norges Badminton Forbunds årbok 2014

96

LANGTIDSPLAN FOR NBF 2014 – 2018
INNLEDNING
Planen dekker perioden 2014 - 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.
Hovedfokus skal i perioden være:
•
•
•
•

Flere og større klubber
Flere medlemmer i forbundet (flere registrerte badmintonspillere)
Prioritering av utbredelsesarbeidet rettet mot yngre årsklasser
Opplæring av dommere
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•
•
•

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 Speedbadminton

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
Forbundskontorets faste bemanning er generalsekretær, og 2 konsulenter i henholdsvis 100
% og 80 % stilling. I tillegg er sportssjef ansatt i 50 % og samme person i 25 % stilling rettet
mot utviklingsarbeidet. Landslagstreneren er ansatt i 100 %, men er svært lite på
forbundskontoret, men derimot veldig mye til stede i hallen på Bygdøy. Mental trener i
engasjementsstilling er også tilknyttet forbundskontoret i tiden han ikke er på reise for å
gjennomføre aktiviteter.
Kontoret 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.
• Ansette en ansvarlig på deltid for turnerings- og lagserievirksomhet.
1.4. Sportslig ansvarlige
NBF må til enhver tid ha et profesjonelt apparat for ivaretakelse av sportslig utvikling. Det er
pr. i dag ansatt en heltidsansatt landslagstrener for å ivareta dette arbeide, samt en
sportssjef i 50 % stilling. I tillegg benyttes det engasjerte trenere for å avhjelpe med deler av
arbeidet med enkelte grupper av spillere.
Målsetting:
• Utvikle toppidrettsarbeidet for unge spillere på alle plan
• Sørge for et sportslig godt nivåtilpasset tilbud for seniorspillerne
• Deltakelse med landslag i internasjonale mesterskap
• Deltakelse med enkeltutøver(e) i OL
1.5. Medlemsbladet
Medlemsbladet utgis nå som elektronisk utgave, og slik bør det gjøres i fortsettelsen.
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Det bør fortsatt være slik at klubbene bidrar til bladets økonomiske fundament gjennom
abonnementsavgift. Styret er av den oppfatning at et slik elektronisk medlemsblad med
begrenset utgivelser pr år er hensiktsmessig å opprettholde. Dette fungerer som et godt
supplement til nettsidene og andre kanaler for bruk ved formidling av nyheter og
informasjon. Medlemsbladet har innarbeidet seg med en redaksjonell form mer i linje med
artikler og reportasjer og mindre mot nyheter.
.
Målsetting:
• Bladet i elektronisk utgave skal være medlems- og PR blad for NBF.
• Klubbene bidrar til bladets økonomiske fundament gjennom abonnementsavgift.
1.6. Andre kommunikasjons- og informasjonskanaler
NBF skal videreutvikle bruk av alternative kommunikasjons- og informasjonskanaler som et
supplement til elektronisk medlemsblad. Spesielt vektlegges utvikling av forbundets
hjemmeside. Dette arbeidet vil fortsatt legges til en ansvarlig på kontoret slik det er gjort den
siste tiden.
Målsetting:
• Den totale kommunikasjonen og informasjonen i NBF skal gjøres lettere tilgjengelig,
mer kostnadseffektiv, mer profesjonell og være oppdatert.

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.
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, blant annet med
regelmessige kretsledermøter. 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
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-

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.
MATERIELL
Komiteen skal prioritere utvikling av ulike typer hjelpemidler og materiell, og ved det skape
faglig bakgrunn for målrettet utvikling av spillere, trenere, dommere og administrative ledere.
Kursmateriellet skal jevnlig oppdateres og presenteres i enhetlig design. Markedsføring av
utdanningstilbudet må skje generelt og spesielt i samarbeid med andre komiteer og utvalg i
henhold til foreliggende langtidsplan.
TRENERE
IUK må konsentrere seg om utvikling av trenere på grunnplanet og på kretsplanet, men det
er også behov for aktiviseringstiltak overfor de som er utdannet. Etter behov skal IUK være
med å bidra i klubbutviklingstiltak, både med utdanningstiltak for ledere og trenere.
Utdannelse av topptrenere generelt kan både skje i fortsatt samarbeid med andre nordiske
land og internasjonale organer, for utveksling av materiell og ideer, og for å opprettholde et
høyest mulig faglig nivå i arbeidet, eller på eget initiativ hvor det nyttes både intern og
ekstern kompetanse.
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LEDERE
IUK må arbeide for at flest mulig klubber skolerer sine ledere og dermed blir sterkere og
viktige elementer i forbundet.
NOEN SENTRALE ARBEIDSOMRÅDER
Et sentralt stikkord er klubbutvikling, med en rekke arbeidsområder knyttet til dette.
Utfordringen ligger i bevisst holdning til blant annet følgende områder:
- Stadig utdanning av trenere og ledere i klubbene.
- Oppfølging og etterutdanning av trenere og ledere.
- Stimulere og bidra til samarbeid i klubber og kretser om bruk av trenere.
- Bidra badmintonfaglig til instruksjons- og treningsleire og bedre tilbudet av slike leire
på landsbasis.
- Utvide utdanningstilbudet for administrative ledere på klubb- og kretsplan.
- Utvikle enklere og kortere kurs for administrative ledere.
- Opprettholde faglig samarbeid med NBFs øvrige organer og med eksterne partnere.
- Stimulere til gjennomføring av flere aktivitetslederkurs.
- Sammen med UK, utdanne flere lærere for at disse skal kunne utbre sporten og virke
som instruktører i skolen.
Konklusjon og prioritering:
1. IUK må arbeide med planmessig utdanning av den type ledere/trenere badminton-Norge
til enhver tid har størst behov for.
2. IUK bør øke innsatsen med hensyn til markedsføring av kurs.
3. IUK må arbeide for aktivisering og oppfølging av tidligere kursdeltakere.
4. IUK må stimulere til økt aktivitet i treningen på høyt nivå i klubb og krets.
5. IUK bør arbeide med utvikling av enkelt materiell for bruk i de forskjellige delene av den
vanlige spilletreningen, som til enhver tid pågår.
3.2. Konkurranse
INNLEDNING
Konkurransekomiteen har ansvar for konkurranseaktiviteten.
TERMINLISTEN
Arbeidet med terminlisten må ta sikte på en terminliste:
- Godt koordinert innen Norden både på senior og junior siden
- Hvor det søkes å holde mest mulig faste datoer for de viktigste
terminlistebegivenhetene
- Som sprer aktiviteten ut over hele sesongen (september - april) for alle grupper
- Som stimulerer til optimal aktivitet tilpasset behov og spillergrunnlag i de enkelte
kretser slik at en får turneringer av høy kvalitet. Dette forutsetter samarbeid både
innen og mellom kretser i tillegg til koordinering på forbundsnivå.
- Som sikrer en hensiktsmessig geografisk fordeling av rankingturneringer, slik at
reisebelastninger blir så tilnærmet lik på klubbene som mulig.
- Med økt antall samlinger har presset på terminlisten blitt enda sterkere. Det fører
til at NBF sentralt bør/må legge enda sterkere føringer for premissene til
terminlisten. I praksis vil dette innebære at viktige turneringer/begivenheter
fastlegges allerede i den foreløpige terminlisten.
- Med den nye elektroniske søke- og terminliste prosess på plass så må
terminlisten bli søkbar etter en rekke kriterier.
Målsettingen:
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•

Det nye systemet gjør at arbeidet med turneringssøknader og oppsett og bruk av
terminliste blir langt enklere, og det er KK og Forbundsstyrets ønske at så mye som
mulig av det manuelle rutinemessige arbeid som kretsene og Forbundskontoret har
utført skal falle bort. KK vil i planperioden jobbe for å optimalisere de nye prosessene
ytterligere og sørge for at de nye verktøy også skaper enklere administrative rutiner
for klubben.

RANKING OG KLASSIFISERING
Hensikten med rangering og klassifisering er:
- Motivere til deltagelse i turneringer og lagserier
- Seede de beste spillerne i turneringene
- Gi grunnlag for gode turneringer med godt deltagergrunnlag for klasser med minst
mulig styrkeforskjell innen klassene.
- Gi grunnlag for oppsetting av lagserielag for å gi best mulig sportslig utbytte av
lagseriekamper.
Målsetting:
En ønsker å videreføre elektronisk rangerings og klassifiseringssystem. Poengsystemet skal
ha følgende egenskaper:
• Klassifiseringen skal foregå ved et minimum av administrativ innsats ved at all
behandling av data foregår elektronisk via Cup2000 og BadmintonPeople.
• Alle klassifiseringspoeng og turneringsresultater skal være enkelt tilgjengelige for alle
på nettet.
• Alle klassifiseringspoeng og turneringsresultater skal oppdateres på NBF's
hjemmesider så snart resultater er mottatt fra arrangør.
• Alle turneringsarrangører må benytte Cup2000 og BadmintonPeople.
TURNERINGER
Målsetting:
• Et turneringstilbud som gir alle tilbud om turneringer med god deltagelse av spillere
som gir spenning om utfallet for et flertall av kampene. Turneringstilbudet gjelder helt
fra unge og ferske spillere opp til spillere med behov for internasjonal matching.
• Det er tilbud både om tradisjonelle turneringer som går over 2 eller flere dager og om
korte enkle turneringer med varighet på noen få timer for den enkelte deltager.
• Et tilbud om kortvarige turneringer spesielt tilpasset nye, unge spillere.
• Arrangørene har tilgang til elektroniske systemer for administrasjon, trekning,
kampavvikling og rapportering som krever et minimum av arbeidsinnsats.
• Turneringsoppmenn har lett tilgang til komplette og oppdaterte rangingslister til hjelp
for seeding.
• Det er tilgang på dommere/tellere (tilpasset turneringstypen) som kan benyttes.
• Det er tilgang til egnede systemer for visning av stillingen i de enkelte kampene slik
at publikum til enhver tid kan holde seg orientert.
• For større turneringer er stillingen i de enkelte kampene tilgjengelig og oppdatert på
nettet, samt at for utvalgte turneringer skal det streames live.
Forbundets ansvar vil hovedsakelig være:
- Skaffe til veie, tilrettelegge og tilby systemene.
- Sørge for at det finnes et relevant kurstilbud for utdanning av dommere og
turneringsarrangører.
- Utarbeide en terminliste som gir mulighet for et godt balansert turneringstilbud i alle
kretser.
- Tilrettelegge for en generell kvalitetsheving av alle tilbud, samt tilrettelegge for
muligheter til mer seriespill og alternative turneringsformer.
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Sørge for at alle rapporterte resultater er reflektert i den gjeldende rangeringsliste

Kretsenes ansvar vil hovedsakelig være:
- Koordinering av terminlisten innen kretsen og med nabokretser samt motivere for et
variert turneringstilbud.
- Å sørge for utdanning av dommere og turneringsarrangører.
- Bidra til at det benyttes dommere/tellere i størst grad ved turneringene.
- Å tilby klubbene koordinering av turneringsutstyr tilgjengelig i kretsen/nabokretsen.
- Faglig støtte til klubbene.
- Rapportering av resultater for turneringer og lagserier arrangert i regi av kretsen
innenfor de frister som følger av gjeldende bestemmelsesverk.
Klubbenes viktigste oppgaver vil være:
- Motivere medlemmene til deltagelse i både egne og andre klubbers turneringer.
- Motivere medlemmene til deltagelse i dommer- og arrangementskurs.
- Benytte dommere/dommeraspiranter/tellere i turneringene.
- Anskaffe og benytte elektronisk basert system for turneringsadministrasjon.
- Anskaffe og benytte hensiktsmessig utstyr for visning av poengstillingen i alle
kamper.
- Arrangere turneringer tilpasset behovet i området.
- Rapportere inn resultater fra alle turneringer i klubbens regi som er godkjent for å gi
rankingpoeng innenfor de frister som følger av gjeldende bestemmelsesverk.
SERIESPILL
Målsetting:
• Prioritering av seriespill for yngre, U15 og U13.
• Et seriesystem som gir tilbud til alle - uavhengig av spillestyrke, alder og kjønn – om
deltagelse i en serie hvor det anses som en selvfølge at det kjempes om opprykk og
nedrykk i alle divisjoner.
• Et seriesystem hvor det er sportslige, og ikke økonomiske, faktorer som er
avgjørende for deltagelsen.
• Et seriespill som både innen de enkelte klubbene og i lokalmiljøet kan bidra til
klubbidentitet og sunn lokalpatriotisme.
• Et seriespill som virker motiverende for utvikling av klubbutvikling og seriøs
treningsinnsats.
• Et seriespill som utvikler et godt miljø både innen og mellom klubbene.
• Et seriespill som gir spenning og et godt sportslig tilbud til alle deltagere.
DOMMERE
Det er i dag mangel på dommere av alle kategorier. Det medfører både for stor belastning
på den enkelte dommer og at mesterskap, rankingturneringer og eliteserien får relativt høye
dommerkostnader. Det fører dessuten til at lagserier fra 1. divisjon og nedover samt de aller
fleste vanlige turneringer arrangeres helt eller delvis uten dommere.
Det er derfor et prioritert mål å utdanne først og fremt flere kretsdommere. I praksis vil det
f.eks. kunne gjennomføres ved et samarbeid mellom dommerkomiteen og arrangører av
rankingturneringer og mesterskap ved at disse får anledning til å benytte sine egne
godkjente, nyutdannede kretsdommere ved disse arrangementene. Dette krever relativt
langsiktig planlegging, da det tar relativt lang tid å skaffe den nødvendige praksis. En
ytterligere positiv bi effekt ved en slik fremgangsmåte er god tilgang på dommerkandidater
ved turneringer i angjeldende distrikt.
NBF viderefører krav til klubbene om å ha med dommere for å kunne delta i konkurranser i
NBFs regi.
Etter hvert som antallet kretsdommere øker, vil de danne et grunnlag for å få flere forbundsog internasjonale dommere.
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OPPMENN
KK og Dommerutvalget vil også i kommende periode ha ekstra fokus på utvikling av
oppmenn til turneringsavvikling. En av de viktigste elementene her er å kunne sørge for at
det finnes god kunnskap og forståelse for regelverket også blant de som settes opp som
oppmenn på lokale turneringer. Kravet om dommerutdannelse for å kunne være oppmann i
NBFs turneringer vil fortsatt være der, men vi ser behovet av en utdanning som kan hjelpe
de lokale arrangører å avvikle bedre arrangement.
Dommerutvalget vil også utarbeide retningslinjer for hvordan uønsket adferd knyttet til gule
og røde kort skal håndteres.
ADMINISTRASJON
For å dra nytte av den kompetanse og kreativitet som finnes i badmintonmiljøet, bør de
mulighetene IT-teknologien gir utnyttes til en bedret kommunikasjon mellom
konkurransekomiteen og badminton-Norge."
IT-teknologien muliggjør en vesentlig billigere og hurtigere kommunikasjon mellom
konkurransekomiteen, storkretsene, klubbene og medlemmene. Dette vil bli utnyttet i 5årsperioden slik at NBF's konkurranseaktivitet kan maksimere nytten av den kompetanse,
kunnskap og kreativitet som finnes i det samlede badmintonmiljøet.
Arbeidet med en "Turnerings- og mesterskaps håndbok" er på det nærmeste sluttført.
Håndboken skal inneholde alt en arrangør trenger å vite helt fra søknaden om å få arrangere
turneringen til den siste rapporten er levert. Den skal definere de forskjellige turneringstyper,
krav og rettigheter for arrangørene for alle typer turneringer/mesterskap samt
bruksanvisning for rapportering av lagserier og turneringer. Håndboken vil kun være
tilgjengelig på/via NBF's hjemmesider, men vil selvfølgelig kunne skrives ut/lastes ned.
KONKLUSJON OG PRIORITERINGER
• Videreutvikle/utvikle lagspill for yngre.
• Avvikle landsfinale for kretslag i U13 og U15, og andre klasser dersom disse
innføres.
• Utarbeide "Håndbok for mesterskap og turneringer".
• Ta i bruk felles system for administrasjon og rapportering av turneringer og seriespill.
• Videreutvikle det nye systemet for rangering og klassifisering som benytter alle
resultater fra offisielle turneringer og lagserier.
• I samarbeid med kretser og klubber arbeide for en terminliste som gir et mer variert
og markedstilpasset turneringstilbud til alle fra unge nybegynnere til internasjonale
spillere.
• Utnytte IT-teknologien til bedret kommunikasjon mellom konkurransekomiteen,
storkretser og klubber.
• Jobbe for å få frem en gruppe med lokale oppmenn med bedre regelkunnskap som
kan være en støtte for turneringsavviklingen
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. Toppsenter 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.
Hovedoppgavene for toppidrettssatsingen i kommende langtidsperiode blir å optimalisere
opplegget ved toppsenteret, samt å koordinere satsingen i Oslo med satsingen ved andre
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satsingssentre (for tiden i Sandefjord, Kristiansand og Otta), og ikke minst i leddet mellom
klubb og forbund.
HOVEDMÅL
Målet for toppidrettsarbeidet er å opprettholde, og om mulig optimalisere, kvalitativt gode
tilbud til de talentene som velger å satse på badminton. Tilbudene skal fortsatt være så gode
at utøverne har en reell mulighet til å nå et internasjonalt nivå. Det skal være fokus på
optimalisering av tilbudet for våre aller beste utøvere ved toppsatsingen i Oslo.
STRATEGISKE MÅL
Generelt
Toppidrettskomiteen (TIK) skal tilrettelegge for at talentfulle spillere skal kunne oppnå et
internasjonalt nivå. Dette innebærer et profesjonelt trenerteam, optimalisering av
treningskvalitet og kvantitet, og at satsingen tilrettelegges for kombinasjon med
skole/studier/jobb.
Ved siden av den faktiske gjennomføringen av det daglige treningsarbeidet og konkurranser,
etter de periodeplaner som er utarbeidet, skal arbeidet med toppsatsingen i perioden ha
følgende særlige fokusområder:
-

-

Landslagstrener i alle aldersgrupper
Oppfølging og individuelle samtaler med spillerne
o Planer for trening
o Planer for konkurranser
o Mental trening
o Kosthold
o Idrettsspesifikk styrketrening
Kommunikasjon med klubber og klubbtrenere
Kommunikasjon med BE/BWF, NIF, Olympiatoppen og andre relevante
samarbeidspartnere

Detaljene rundt disse tingene er nedfelt i handlingsplanen til TIK.
Satsingssentre
Vi har nå 3 regionale satsingssentre i tillegg til Oslo, og samtlige er knyttet opp mot
skoletilbud i de respektive byene. Det er ikke gjort noen endringer i forhold til kriteriene for
satsingssentre, men vi registrerer at også yngre spillere drar nytte av de gode trenerkreftene
på disse senterne. TIK ser positivt på dette, og oppfordrer satsingssentre til å samarbeide
med kretsene om å trekke denne spillergruppen inn i satsingen i enda større grad.
Organisering
Toppsatsingen i NBF organiseres som vist i modellen under.
Toppidrettskomiteen utgjøres av den valgte leder samt nestleder. Sportssjef og
landslagstrener skal være ansatt i engasjement. Ved satsingssentrene er det respektive
klubber, evt. med støtte fra NBF, som engasjerer trener(e).
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Modell for organisering av NBFs toppidrettssatsing
Landslagsgrupper
NBF har landslagsgrupper for senior, U-19 og U-17, og talentteam for U-15 og U-13. Spillere
til de ulike gruppene tas ut for kommende sesong over 2 samlinger i mai og august. For
uttatte spillere innebærer det at det gis et sportslig tilbud til dem gjennom sesongen, samt
at det stilles en del krav til dem i forbindelse med trening, treningsdagbok, deltakelse osv.
Landslagsgruppene/talentgruppene er dynamiske, slik at det kan foretas endringer gjennom
sesongen.
Sportslige målsettinger
Med 7 års erfaring med toppsatsing i Oslo er vi fortsatt i en tidlig fase i forhold til en
kulturendring i norsk badminton. I de kommende årene må toppsatsningen spisses enda
mer på seniornivå. Vår overordnede målsetting er å skape senior elitespillere og det må
være et mål senest i 2016 å ha spillere med i europeisk toppskikt. Frem mot 2018 er målet å
etablere et landslag bestående av 8-10 spillere som hevder seg internasjonalt både
individuelt og som lag. En forutsetning for å lykkes med dette er at vi får en bredere
landslagsgruppe med tilholdssted i Oslo.
I foregående periode har vi i deler av perioden funnet rom for å ha en assisterende
landslagstrener på deltid, men det har vært utfordrende innenfor de økonomiske rammene vi
har. Allikevel mener vi dette er et viktig tiltak, både for å skape gode rammer for spillerne, og
ikke minst for å få til kompetanseoverføring til norske, ambisiøse trenere.
Vår bredde på ungdomssiden skal være fundamentet for vår videre satsing med fokus på
utvikling av vårt konkurransesystem og vårt treningssystem så overgangen til
seniortreningen i Oslo blir lettere.
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. I den
kommende perioden vil vi også 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.
Senior
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Landslag:
2014 Deltagelse i European Team Championships
2015 Deltagelse i European Mixed Team Championships + 800 p. på BWF national ranking
2016 Deltagelse i European Team Championships + 1400 p. på BWF national ranking
2017 Deltagelse i European Mixed Team Championships + 1800 p. på BWF national ranking
2018 Deltagelse i European Team Championships + 2100 p. på BWF national ranking
Damer individuelt:
2014 1 spiller/par i topp 300
2015 1 spiller/par i topp 100 samt 1 i topp 200
2016 1 spiller/par kvalifisert til OL, 1 i topp 80 og 1 i topp 200
2017 1 spiller/par i topp 50 samt 2 i topp 200
2018 1 spiller/par i topp 30 samt 1 i topp 100 og 2 i topp 200
Herrer individuelt:
2014 1 spiller/par i topp 100 samt 1 i topp 200
2015 1 spiller/par i topp 80 samt 1 i topp 150
2016 Medalje i EM, 1 spiller/par kvalifisert til OL, 1 spiller/par i topp 30 samt 1 i topp 100
2017 1 spiller/par i topp 20 samt 1 i topp 100 og 2 i topp 200
2018 1 spiller/par i topp 10 samt 2 i topp 100 og 4 i topp 200
Ungdom
Som nevnt over, vil vi ha vårt hovedfokus på utvikling av en bred og god norsk
seniorlandslagsgruppe. På ungdomssiden er fokuset rettet mye mer mot det vi kaller
sportslige utviklingsmål enn rene resultatmål. Vi ønsker å videreutvikle kulturen der 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 målsettingene nedenfor må derfor kun vurderes som retningsgivende i forhold
til hvilket nivå vi mener vi må befinne oss på for å kunne nå seniormålene våre.
Landslag
2014 Deltagelse i EM Jr samt EMU17/U15
2015 Deltagelse i Danish Junior Cup med 1 lag
2016 Deltagelse i EM Jr samt EMU17/U15
2017 Deltagelse i Danish Junior Cup med 1 lag
2018 Deltagelse i EM Jr samt EMU17/U15
U19 individuelt:
2014 Semifinaleplass i BWF turnering
2015 Deltagelse i EM lag og individuelt + semifinaleplass i BWF turnering
2016 Deltagelse i junior VM, finaleplass i BWF turnering
2017 Deltagelse i EM lag og individuelt, vinne BWF turnering
2018 Deltagelse i junior VM, vinne BWF turnering
Konklusjon og prioriteringer
 Videreutvikle og spisse toppsatsingen i Oslo
 Ha landslagstrener ansatt i 100 %
 Ha ansatt Sportssjef
 Videreutvikle treningskultur for junior og senior
 Videreutvikle konseptet med satsingssentre
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Videreføre og optimalisere opplegget ved satsingssentrene
Prioritere landslag
Prioritering av enkeltspillere på junior og senior

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.
KRETSARBEIDET
Kontakt mellom krets og forbund fungerer nå i etablerte former ved at det arrangeres eget
kretsledermøte årlig. I tillegg er det opprettet egne kontaktlister for personer i kretsene slik at
kommunikasjonen kan gå direkte mellom den enkelte komité på forbundsnivå opp mot den
enkelte kontaktperson på kretsnivå. Det er utarbeidet en egen oversikt på de
arbeidsoppgaver som ligger inn under kretsene og disse revideres jevnlig i samarbeid med
kretsene. Det skal arbeides videre opp mot kretsene og beholde den gode kontakten som nå
er etablert. Ikke alle kretser fungerer like godt og det blir viktig for komiteen å prioritere dette
arbeidet i tiden fremover.
PR- OG INFORMASJONSARBEIDET

PR og informasjonsarbeidet er fremdeles utfordrende, men de siste årene har badminton
vært vist langt hyppigere på riks-TV via Sportsmagasinet på TV2 Zebra.
Dekningen i lokalmediene er langt bedre og her er det viktig at klubbene fortsetter det
arbeidet.
PR-arbeidet må i stor grad ivaretas av forbundskontoret.
Målsetting:
• Mest mulig medieoppmerksomhet om badminton.
• Videreutvikle bruken av websidene og andre digitale nettverk som sentrale verktøy
for PR
UTBREDELSESARBEIDET
Nye klubber og flere medlemmer i forbundet er en høyt prioritert oppgave i perioden.
Like viktig som nystarting av klubber, er det å holde liv i de nye klubbene, og sørge for videre
vekst, samt sørge for en kvalitet i de klubber som er etablerte.
Intensivert lederutdannelse vis a vis klubbene vil avstedkomme bedre organiserte klubber.
Jo flere som utdannes som aktivitetsledere og trenere i klubbene, jo mer aktivitet og
sportslig interesse genereres. Utviklingskomiteen må samarbeide nært med andre komiteer i
sin virksomhet.
Integrering av speedbadminton er en prioritert oppgave i perioden. Speedbadminton er godt
egent også for spill utendørs og vil således være et godt supplement til tradisjonell
innendørs badminton. Aktiviteten vil kunne føre til at det etableres flere klubber hvor det er
lav terskel for medlemskap som igjen vil føre til flere medlemmer totalt sett. Vi ser også for
oss at det vil rekrutteres fra speedbadminton til badminton.
Målsetting:
• Utvikle og gjennomføre konkrete prosjekter for å nå målet økt medlemsmasse.
• Starte opp flere nye klubber.
• Fortsatt arbeid for bedre klubbdrift.
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Felles opplegg for nasjonal skolebadminton
Integrering av speedbadminton

JENTESATSING
Fokus på badminton for jenter er fortsatt viktig for at norsk badminton skal kunne utvikles.
Det er viktig at det legges til rette for kvinnelige utøvere på alle plan. Å etablere jentenettverk
som kan bidra til å styrke jenters posisjon innen idretten er viktig. Ennå viktigere er det å
utbre kunnskaper om jenter/kvinner og idrett til alle klubber. Det er i klubbene det avgjøres
om jenter/kvinner finner seg til rette i miljøet og i treningssituasjonen.
Målsetting:
• Legge til rette for egne jente/ kvinnetreninger og jente/ kvinnesamlinger
• Utbre kunnskaper om jenters/kvinners forhold til idrett til trenere og klubbledelse over
hele landet
• Skape jente-/kvinnenettverk som kan fremme jenters/kvinners behov
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.
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
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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.
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:
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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.
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