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SAKENES BEHANDLING 
 

SAK 1: ÅPNING 

Åpnings- og hilsningstaler. Utdeling av hedersbevisninger.  

President Kari Bunes sa i sin hilsningstale at hennes tingperiode hadde vært svært vanskelig. Dette 

spesielt grunnet korona-pandemien, som stoppet så å si all aktivitet i perioder, og delvis også grunnet 

an vanskelig enkeltsak. 

Det ble ikke utdelt hedersbevisninger denne gang.  

 

SAK 2: GODKJENNING AV DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER 

Listen over fullmakter, kontrollert av Forbundsstyret, innstilles til godkjenning.  

Vedtak: Listen over fullmakter og delegater ble godkjent av Forbundstinget. 

Med stemmerett: 64 representanter. Forfall merket med rødt. 

Delegater:   

1. Kari Bunes, forbundsstyret 

2. Hans Jarle Einarsen, forbundsstyret 

3. Ståle Åbotsvik, forbundsstyret 

4. Emilie Storvik, forbundsstyret 

5. Håkon Haukebøe, forbundsstyret 

6. Jarle Grann, forbundsstyret 

7. Kjetil Hus, forbundsstyret 

8. Kent Nyheim, forbundsstyret 

9. Christin Østhassel, Badmintonkretsen Sør 

10. Trond Krogsæter, Badmintonkretsen Sør 

11. Are Eidissen. Badmintonkretsen Vest - forfall 

12. Turid Gråberg, BK Vest 

13. Kjell Kålheim, Finnmark Badmintonkrets 

14. Merete Andreassen, Hålogaland Badmintonkrets - forfall 

15. Odd Magne Lund, Midtnorsk Badmintonkrets Nord 

16. Kristoffer Brandsås Berg, Midtnorsk Badmintonkrets Sør 

17. Hege Rikheim, Oslofjorden Badmintonkrets - forfall 

18. Terje Fjelldal, Oslofjorden Badmintonkrets 

19. Thea Kristina Johansen, Telemark/Vestfold/Buskerud Badmintonkrets 

20. Rune Baard Hansen, Telemark/Vestfold/Buskerud Badmintonkrets 

21. Anne Klyve, Asker BK 

22. Augusta Pithalice, Bergen BK 

23. Ferenc Macsali, Bergen BK 

24. Torstein Vikse Olsen, BSI Badminton 

25. Bodil Engejordet, Bygdø BK 

26. Elise Lærkerød Jelsness, Bygdø BK 

27. Lars Christoffer Aga, Bygdø BK 

28. Geir Storvik, Bærum BK 

29. Anna Oleynik, Djerv Badminton - forfall 

30. Steinar Thorsen, Djerv Badminton 

31. Michael Fyrie-Dahl, Drammen BK 

32. Kim Christensen, Frogner I.L., badminton 

33. Lumi Carlan, Frogner I.L., badminton 
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34. Odd Helge Gåsbakk, Grong BK 

35. Elisa Wiborg, Haugerud I.F., badminton 

36. Marius Myhre Fartum, Haugerud I.F., badminton 

37. Torstein Reistadbakk, Haugerud I.F., badminton 

38. Ken Roger Sandvær, Herøy I.L., badminton 

39. Tone Gulbrandsen, Jarlsberg BK 

40. Bente Selsaas, Karmøy BK 

41. Ivan Sundt, Karmøy BK 

42. Tor Arild Svela, Klemetsrud I.L., badminton 

43. Ole Andreas Sagøy, Klæbu I.L., badminton 

44. Frode Rosseland, Kristiansand BK 

45. Helene Abusdal, Kristiansand BK 

46. Trond Wåland, Kristiansand BK 

47. Jesper Mørch, Mandal BK 

48. Ingun Beate Pettersen Engelberg, Moss BK 

49. Tor-Egil Kristensen, Moss BK 

50. Rune Lavik-Haug, Moss BK 

51. Camilla Solli Stokkaune, NTNUI, badminton 

52. Ørjan Emil Strand, NTNUI, badminton 

53. Emmy Kamilla Johansen, Nøtterøy BK 

54. Nils Petter Johansen, Nøtterøy BK 

55. Robin Kruksve Krux, Rissa BK 

56. Tonje Scmidt, Sandefjord BK 

57. Marius Sørby, Sandefjord BK 

58. Øistein Høksnes, Sandefjord BK 

59. Thinesh Mahendralingam, Sangam I.L., badminton 

60. Marius Dolven, Slagen BK 

61. Hilde Parnemann, Slagen BK 

62. Adrian Olsen-Loe Pedersen, Tromsø BK 

63. Lars Vanvikmyr, Trondheim BK 

64. Kirsten Gulbrandsen, Vestre Aker Skilubb, badminton 

65. Jeanette Svendsen, Vestre Aker Skiklubb, badminton 

66. Kjetill Gunnarson, Vestre Aker Skiklubb, badminton 

67. Iver Bostad, Vigra I.L., badminton 

68. Sissel Karin Walderhaug Scmidt, Ålesund BK 

 

Æresmedlem: Terje Dag Østhassel 

Observatører:  Johnny Askevig (kun lørdag) 

  Jørgen Rosenlund, Moss BK 

  Fredrik H Skånøy, Rissa BK 

  Johannes Orri Olafsson, Sandefjord BK 

   

Valgkomiteen: Jarle Krokeide 

Revisor: Per Harald Eskedal 

Kontrollutvalget: Anne Gro Rikheim 

Fra administrasjonen: Espen Larsen, generalsekretær, Charlotte Støelen, utviklingskonsulent 

 

  



 
 

 

 5 

SAK 3: GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN 

1. Forhandlingene ledes av de valgte dirigenter.  

2. Med unntak av innledninger settes taletiden til:  

• 1. innlegg: 3 minutter 

• 2. innlegg: 2 minutter 

• 3. innlegg: 1 minutt 

Ingen kan be om ordet mer enn 3 ganger i samme sak 

3. Alle forslag må være formet skriftlig.  

4. I avstemninger ved valg skjer dette i overensstemmelse med NBFs lov.  

5. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall stemmer for og imot.  

6. Protokollen føres av de tinget har valgt til å føre protokoll.  

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 

SAK 4: GODKJENNING AV SAKSLISTEN 

Gjennomgang av revisjonsberetning og kontrollutvalgets beretning flyttet til sak 7 ihht. NBFs lov. 

7 av sakene til behandling omhandlet langtidsplaner og budsjetter og ble av ordstyrer foreslått flyttet til 

sak 12 (Budsjetter og strategiplan) 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 

SAK 5: VALG AV TINGETS FUNKSJONÆRER 

Det velges:  

• 2 dirigenter 

• 2 sekretærer    

• 2 representanter til å underskrive protokollen 

Innstilling:  

Dirigenter:   Trond Søvik og Markus Haukebøe  

Sekretærer:   Jarle Krokeide og Peter Kapetz 

Underskrive protokoll:  Geir Storvik, Bærum BK og Bente Øyen Selsaas, Karmøy BK 

Tellekorps:  Fredrik H. Skånøy, Rissa BK og Johannes Orri Olafsson, Sandefjord BK 

Vedtak: De foreslåtte ble valgt.  

 

SAK 6: BERETNING FOR PERIODEN 

Saken ble flyttet og behandlet under Sak 7. 

Gjennomgang av Forbundsstyrets beretning, tingdokumenter/årbok side 43-60. En korreksjon gjøres i 

beretningen side 4 (Rapport fra Kompetansekomiteen). Det riktige er at Trener 1 høst 2021 ble 

gjennomført i Midt Norsk Badmintonkrets Sør. Storrunden mangler. Storrunden ble spilt i Oppsal 

Arena med Haugerud som arrangør. Dette legges til i endelig versjon. 
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Til saken hadde følgende ordet: Delegat nr 15 Odd Magne Lund, Midtnorsk Badmintonkrets Nord, 

delegat nr 46 Trond Wåland, Kristiansand Badmintonklubb, generalsekretær Espen Larsen, delegat 

nr. 66 Kjetill Gunnarson, Vestre Aker Skiklubb, badminton og delegat nr. 7 Kjetil Hus, Forbundsstyret. 

Vedtak: Beretningen enstemmig vedtatt 

. 

SAK 7: ÅRSREGNSKAP 

• Årsregnskap 2020, se vedlegg, og årsregnskap 2021, se vedlegg.  

• Opplesning av revisjonsberetning 2020 og 2021, se vedlegg til tingdokumenter/årbok 

• Opplesning av kontrollutvalgets beretning 2020, se vedlegg til tingdokumenter/årbok 

• Opplesning av kontrollutvalgets beretning 2021, se vedlegg til tingdokumenter/årbok 

• Opplesning av styrets uttalelser til kontrollutvalgets beretninger for 2020 og 2021, se 

tingdokumenter/årbok. 

Revisors rapport om bruk av tildelte midler fra OLT 2015-2020.  

Revisor, Per Harald Eskedal orienterte om revisjonsberetningene. 

Leder av Kontrollutvalget, Anne-Gro Rikheim, Frogner BK, orienterte om Kontrollutvalgets beretninger.  

Espen Larsen, generalsekretær presenterte regnskapet 2020 & 2021. 

 

Til saken hadde følgende ordet: Delegat nr. 1 Kari Bunes, Forbundsstyret, Espen Larsen, 

generalsekretær, Anne-Gro Rikheim, leder Kontrollutvalget, Per Harald Eskedal, revisor,  delegat nr 

58. Øistein Høksnes, Sandefjord BK, delegat nr 20 Rune Baard Hansen, Telemark/Vestfold/Buskerud 

Badmintonkrets, delegat nr. 46 Trond Wåland, Kristiansand Badmintonklubb, delegat nr 54 Nils Petter 

Johansen, Nøtterøy BK, delegat nr 7. Kjetil Hus, Forbundsstyret, delegat nr 65 Jeanette Svendsen, 

Vestre Aker Skiklubb, badminton, delegat nr 28 Geir Storvik, Bærum BK, delegat nr 6. Jarle Grann, 

Forbundsstyret, delegat nr 31 Michael Fyrie-Dahl, Drammen BK,  

 

 

 

Vedtak: Regnskapet for 2020 vedtatt med 60 stemmer for, 0 stemmer mot.  

 Regnskapet for 2021 vedtatt med 61 stemmer for, 1 stemmer mot 

 

SAK 8: INNKOMNE FORSLAG 

LOVSAKER 
1. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS 

Fortsette NBF-satsingen «Dobbelt så mange, dobbelt så aktive» startet 2020.  

Lov for Norges Badmintonforbund §1.  

Gammel tekst:  

§1 Formål 

Mangler 

Ny tekst:  

§1 Formål 

(3) «Dobbelt så mange, dobbelt så aktive!» blir det overordnede mål for 2022-2028 

Først og fremst bør denne endringen gjelde fra perioden 2022-2024. Alternativt gir styret en 

bekreftelse at de fortsetter med «Dobbelt så store i 2025 satsingen».  
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Begrunnelse: 

Bruk av mål, formål og målsetninger er sentralt i all effektiv ledelse. Strateg Per Vestli skriver i sin 

blogg «Hvorfor er felles formål viktig for et team?» at «Et felles tydelig formål skaper to ting, 

muligheten til å jobbe godt mot felles delmål og muligheten til å styrke teamdeltagernes 

forpliktelse ovenfor hverandre og teamet som helhet.» 

Badmintonforbundet i Sverige har hovedformål Dubbelt så stora, dubbelt så bra! 

Dette viser at vekst blir det viktigste fokuset fremover. Når slike formål kommer på all formell 

dokumentasjon blir det det første forbundskontorets ansatte ser når de kommer på jobb om morgenen 

og det siste de ser når de går for kvelden… Slikt skaper resultater! 

Sveriges badmintonforbund skriver «Verksamhetsinriktningen har sin grund i Badminton Swedens 

vision, verksamhetsidé, övergripande strategier och mål. Det övergripande målet för 2016/17-2020/21 

är att fördubbla verksamheten på alla nivåer fram till avslutad säsong 2019/20 och med den 

fördubblade basen som grund ta medaljer i Europa från U15 till Veteran, ”Dubbelt så stora och 

Dubbelt så bra”.» 

Svenskene satser altså på samtidig dublering i både medlemsmasse og i prestasjoner. 

Det samme burde vi klare i Norge. Rekruttering både av nye klubber og antall medlemmer og spillere i 

klubbene blir i de neste årene den viktigste kjerneprosessen og den viktigste satsingen. 

Oslofjorden badmintonkrets har hatt dette formålet uformelt en periode og har hatt kraftig vekst, med 

både dobling og tredobling sortert etter ulike geografiske inndelinger. 

Oppdaterte tall planlegges innsamlet til saksdebatten på årstinget, men tallene her er representative. 

Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget. 

Lovkomiteens innstilling: Lovkomiteen vurderer at dette ikke hører inn under loven, og derfor ikke 

kan behandles som lovforslag. 

Til saken hadde følgende ordet: Delegat nr. 47 Kjetill Gunnarson, Vester Aker Skiklubb, badminton til 

sak 1 og 2.  

Rune Baard Hansen, Lovutvalget 

Vedtak: Saken sendes styret som en oversendelsessak. 

 

2. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS 

Utvikle nivåer med klubbmedlemskaps-kontingenter og avgifter NBF.  

Gammel tekst:  

§ 5 Kontingent/avgifter 

(1) Forbundstinget kan fastsette kontingent og avgifter for sine medlemslag. 

Ny tekst:  

§ 5 Kontingent/avgifter 

(1) Forbundstinget kan fastsette kontingent og avgifter for sine medlemslag. 

Disse bør administreres med graderte og fleksible løsninger, ikke kun like og faste beløp for alle. 

Først og fremst bør denne endringen gjelde fra 2022-24. Årstinget kan alternativt velge å be 

innkommende styre ta dette ønsket til gjennomføring eller til etterretning med styrets interessegrad. 

Resultater skal da rapporteres i sakspapirene før årstinget 2024. 

Begrunnelse: 

Dagens www.badminton.no viser følgende lisenser/kontingenter, avgifter og mangler loddprosjekt. 
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«Lisens: Klubbene betaler kr. 175:- per medlem i medlemslisens (for spillere under 13 år betaler 

klubbene 125:-). Medlemslisensen inkluderer en forsikring for hver spiller. Klubbavgift: Klubben betaler 

etter antall medlemmer man har. Kr. 500:- for klubber med 1-20 medlemmer, kr. 1000:- for 21-50 

medlemmer, kr. 1500:- for 51-100, kr. 2000:- for 101-200 og kr. 2500:- for 200 eller flere.» 

En OFBK klubbstatistikk-studie fra senhøsten 2021 til prosjektet Dobbelt så store i 2025 viser at det 

finnes mellom 50 og 100 aktive badmintonklubber i Norge som ikke er medlemmer i NBF og stort sett 

ikke er medlemmer i NIF. Når disse klubbene kontaktes forteller de at hovedgrunnen til at de ikke 

registrerer seg er for høye NBF kontingent- og avgiftskostnader i forhold til verdien som NBF-

medlemskapet gir. Klubbens medlemmer deltar ikke i turneringer og serier og satser ofte ikke på 

ungdomsmedlemmer. En del har også kommentert hvor ødeleggende loddsalgskostnaden er. 

En del «by- og minoritets-baserte» badmintonklubber har også medlemmer som ikke har råd til å 

betale dagens kontingentsatser. De har en medlemssats på 100,- året, en sats som ikke engang 

dekker kontingentkostnaden til NBF. Det er viktig for badmintonsporten å være tilgjengelig også for de 

ungdomsgrupper som ikke har råd til de, i deres øyne, høye årlige NBF-kontingentkostnadene. 

Styrereferat fra 28/3/22 har sak om Økonomi som barriere med Vedtak: Det utarbeides en plan som 

kan bidra til å redusere kostnadene for barn og ungdoms deltakelse i badmintonaktivitet. 

Løsningen er å utvikle nivåer med klubbmedlemskaps-kontingenter og avgifter NBF, som inkluderer 

betalingsfrihet i oppstarts- og hallflyttings-perioder, samt å vise fleksibilitet når klubbene tar kontakt 

med likviditetsproblemer eller meldinger om at de er i tvil om å fortsette som NBF-medlemmer. 

Særlig bør rene mosjonistgrupper for seniorer uten ungdomsspillere kanskje få egne kontingent- og 

avgifts-satser. Det finnes eksempler på NBF mosjonist-medlemsklubber som i praksis ikke har betalt 

hverken NBF eller krets-avgifter en del av de siste årene. Kanskje bør dette formaliseres gjennom 

ulike nivåer med kontingenter og avgifter. 

Verdien av et nytt medlem i NBF er 500,- til 1.000,- i årlig offentlig støtte (må verifiseres av NBF 

forbundskontoret). Dermed vil 50 nye klubber med snitt 20 medlemmer hver gi 50 x 20 x 500 = 

500.000,- i tilleggsinntekter til NBF, rundt en halv million kroner. Dette burde langt på vei dekke 

kostnaden til en nyansatt hallforvalter/ klubbutviklingsstilling på forbundskontoret (sak 4). 

Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.  

Lovkomiteens innstilling: Lovkomiteen vurderer at dette ikke hører inn under loven, og derfor ikke 

kan behandles som lovforslag.  

Til saken hadde følgende ordet: Delegat nr. 47 Kjetill Gunnarson, Vestre Aker Skiklubb, badminton, 

delegat nr. 28, Geir Storvik, Bærum BK 

Vedtak: Saken sendes styret som en oversendelsessak 

 

3. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS 

Ny sammenlignende økonomirapport basert prosjektkontonummer.  

Gammel tekst: 

§ 13 Regnskap, revisjon, budsjett mv.  

Egne tekster mangler. 

Ny tekst: 

§ 13 Regnskap, revisjon, budsjett mv. (9 Sammenlignende rapporter over flere år leveres til årsting og 

ledermøte årlig basert på avdelings- og prosjektkontonummeringen.  

Først og fremst bør denne endringen gjelde fra 2022-24. Årstinget kan alternativt velge å be 

innkommende styre ta dette ønsket til gjennomføring eller til etterretning med styrets interessegrad. 
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Resultater skal da rapporteres i sakspapirene før årstinget 2024. En mindre budsjettpost bør settes av 

til prosjektarbeidet som finansieres av NBFs oppsparte midler. 

Begrunnelse: 

Årstingbøkene har de siste årene publisert årsrapporter basert på avdelings- og 

prosjektkontonummeringen. Disse har gitt meget nyttig informasjon over både trender, årlige 

prioriteringer og pengebruken generelt. Den sikrer også en sterkere kvalitetssikring av tallene.  

Dette er allerede en god rapport som kan bli enda bedre.  

Forslagsstiller ønsker at NBF fortsetter å publisere disse rapportene, men at det gjøres årlig, dvs også 

til ledermøtene og at det blir sammenlignende rapporter over flere år istedenfor ett og ett år. Da både 

forslagsstiller og NBF benytter Idrettens regnskapskontor vet forslagsstiller at dette er en enkel rapport 

å levere fra regnskapsfører.  

Det ideelle hadde vært en skriftlig rapport i årsrapport på så mange år som får plass på arket, og 

deretter en xls-fil som er lett tilgjengelig.  

Et første eksempel sammenstilt av forslagsstiller 2011-18 kommer under med forbehold om mindre 

feil, da den er manuelt sammenstilt.  

Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.  

Lovkomiteens innstilling: Lovkomiteen vurderer at dette ikke hører inn under loven, og derfor ikke 

kan behandles som lovforslag.  

Til saken hadde følgende ordet: Delegat nr. 47 Kjetill Gunnarson, Vestre Aker Skiklubb, badminton 

Vedtak: Saken sendes styret som en oversendelsessak. 

 

4. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS 

Endring i representasjon og stemmerett nye særkretser fra 2024 

Gammel tekst: 

§ 15 Representasjon på forbundstinget 

(1) På NBFs forbundsting møter med stemmerett: 

a) representanter fra særkretser og/eller idrettslag etter følgende skala: 

Kretsene/utvalgene sender 2 representanter. De kretser som består av flere fylker (storkretser) sender 

2 representanter. (merk stavefeilen fylke) 

Ny tekst:  

§ 15 Representasjon på særforbundstinget 

(1) På NBFs forbundsting møter med stemmerett: 

a) Representanter fra særkretser etter følgende skala: 

• For medlemstall til og med 500: 1 representant 

• For medlemstall fra 501 til 1000: 2 representanter 

• For medlemstall fra 1001: 3 representanter 

Medlemstall aktiviteter hentes fra NIFs registre pr 1. januar i året tinget avholdes 

Først og fremst bør denne endringen med nye kretsgrenser gjelde fra årstinget 2024 

Begrunnelse: 

Dagens fordeling av stemmerett er lite demokratisk ut fra prinsippet ett medlem - én stemme. Ifølge 

NIF er organisasjonsleddene frittstående og selveiende enheter, bygd på demokratiske prinsipper. 
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Samtidig bør ikke størrelse bety alt, så en viss balanse og støtte til mindre enheter bør etterstrebes, 

slik som blant annet valg til Stortinget er bygget opp. 

Dagens definisjon av medlemmer kan feiltolkes, så det bør presiseres at idrettslag defineres som 

særidrettsgrupper i fleridrettslag eller særidrettslag med KUN idretten badminton. Dermed utelukkes 

telling av alle medlemmer i et idrettslag uansett aktivitetsidrett. Dato for telling og eksakte navn på 

NIFs registre bør også presiseres etter som NIFs medlemsregistersystemer utvikles. 

Dagens løsning basert på 2016-tall gir altså 2 stemmer til Oslofjorden med 1540 medlemmer og 2 

stemmer til Hedmark og Oppland med 160 medlemmer. Forslagsstiller mener dette ikke er i tråd med 

NIFs føringer om demokratiske prinsipper. 

Oppdaterte tall planlegges innsamlet til saksdebatten på årstinget, men tallene her er representative 

NIFs representantkrav til kjønnsfordeling er ekstra krevende når det bare er 2 representanter. Dette er 

også det største praktiske argumentet for at de fleste kretsene får 3 representanter, noe som vil skje 

da de fleste kretsene blir større etter hvert som de slås sammen til kritisk masse. 

Dersom sak 5 gjennomføres med sammenslåing til 5-6 særkretser vil gradvis kanskje alle kretsene få 

3 representanter hver til NBFs årsting. 

Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler forslaget. 

Lovkomiteens innstilling: Lovkomiteen vurderer at dette ikke hører inn under loven, og derfor ikke 

kan behandles som lovforslag 

Til saken hadde følgende ordet: Delegat nr. 66, Kjetill Gunnarson, Vestre Aker Skiklubb, badminton, 

delegat nr. 54, Nils Petter Johansen, Nøtterøy BK, delegat nr. 28 Geir Storvik, Bærum BK, Espen 

Larsen, generalsekretær 

Nøtterøy BK foreslo følgende: Representanter fra særkretser etter følgende skala:  

• For medlemstall til og med 1000 – 2 representanter 

• For medlemstall fra 1001 – 3 representanter 

Vedtak: Forslaget fra Oslofjorden Badmintonkrets ble ikke vedtatt. 24 stemmer stemte for og 36 

stemte mot. Nøtterøy BKs forslag vedtatt mot 7 stemmer 

 

5. FORBUNDSSTYRET 

§17 Medlemskap i klubber.  

Gammel tekst: 

«Man kan være medlem av flere klubber, men bare være representasjons- og spilleberettiget for en 

klubb. Gjennom denne klubben har medlemmet sine rettigheter og forpliktelser innen forbund og krets. 

Ingen kan opptas som medlem av ny klubb før forpliktelsene til den tidligere klubben er ordnet. I 

tilfeller vedrørende felleslag til lagserien kan NBF’s styre gi dispensasjon fra denne loven.» 

Ny tekst: 

Siste setning strykes, slik at ordlyden blir:  

«Man kan være medlem av flere klubber, men bare være representasjons- og spilleberettiget for en 

klubb. Gjennom denne klubben har medlemmet sine rettigheter og forpliktelser innen forbund og krets. 

Ingen kan opptas som medlem av ny klubb før forpliktelsene til den tidligere klubben er ordnet.» 

Begrunnelse: 

Ordlyden representerer en detaljering som hører hjemme i bestemmelsene, ikke i loven. Det er også 

benyttet begreper (eks «Felleslag») som må sees i kontekst av en større formulering. Det gir ikke 

mening å inkludere dette i lovteksten, og intensjonen i formuleringen er allerede innarbeidet i 

bestemmelsene. 
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Lovkomiteens innstilling: Lovkomiteen har ingen merknader til forslagene. 

Til saken hadde følgende ordet: Delegat nr. 5, Håkon Haukebøe, for Forbundsstyret 

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt. 

  

6. FORBUNDSSTYRET 

§18 Spilleberettigelse 

Gammel tekst: 

1. Forbundskontoret registrerer hvilke klubber spillerne representerer. Når en spiller som er eldre enn 

12 år ønsker å representere en ny klubb, skal dette registreres etter følgende bestemmelser: 

a) Den nye klubben innberetter opptagelsen av spilleren til forbundskontoret på fastsatt skjema 

pr. post eller e-mail. 

b) Forbundsstyret v/forbundskontoret sender kopi pr. e-mail eller rekommandert brev til spillerens 

gamle klubb. 

c) Dersom innsigelser fra den gamle klubb ikke er innkommet skriftlig eller pr. e-mail til 

forbundskontoret innen 14 dager fra poststemplet dato, registreres spilleren som 

spilleberettiget for den nye klubben fra den dag forbundskontoret mottok innberetningen om 

spillerovergangen. Opplyser den gamle klubben at spillerens forhold til denne ikke er brakt i 

orden, får spilleren ikke representere noen klubb før disse forhold er brakt i orden. For spillere 

som melder overgang fra en klubb tilknyttet et annet lands forbund, svarer den gamle 

klubbens forbund for om spillerens forhold er i orden. 

d) Spilleren har rett til å representere den nye klubben så snart innberetningen er mottatt av 

forbundskontoret og den gamle klubben har bekreftet at de ikke har innsigelser mot 

overgangen. Inntil den gamle klubben har bekreftet at overgangen er i orden kan ikke spilleren 

delta i andre konkurranser enn som NBF’s representant i internasjonale turneringer. Har ikke 

den gamle klubben sendt innsigelser via e-post eller brev postlagt innen 14 dager betraktes 

overgangen som å være i orden. Dersom spilleren ikke har representert noen klubb i 

inneværende eller foregående sesong, eller dersom spilleren tilhører en klubb som opphører å 

være medlem av NBF, er det ikke nødvendig med bekreftelse fra den gamle klubben og 

spilleren er spilleberettiget for sin nye klubb umiddelbart etter at innberetningen er mottatt av 

forbundskontoret. 

2. Forbundskontoret skal offentliggjøre spilleroverganger, samt fra hvilken dato spilleren kan 

representere den nye klubben. 

3. Utenlandske statsborgere må foruten å ha sitt tidligere forbunds frigivelse være bosatt i landet for å 

kunne representere norske klubber. 

4. En spiller må være norsk statsborger for å delta på et norsk landslag. 

Ny tekst: 

Paragrafen fjernes fra loven i sin helhet og legges inn som nytt kapittel i Turneringsreglementet, Kap 

II. Øvrige kapitler renummereres, og referanser til loven knyttet til spilleberettigelse oppdateres 

tilsvarende. 

Begrunnelse: 

Ordlyden representerer en detaljering som ikke hører hjemme i loven. Dette er direkte relatert til 

turneringsaktivitet, og den naturlige tilhørigheten er i Turneringsreglementet. 

Lovkomiteens innstilling: Lovkomiteen har ingen merknader til forslagene.  

Til saken hadde følgende ordet: Delegat nr. 5, Håkon Haukebøe, for Forbundsstyret 

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt. 
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7. FORBUNDSSTYRET 

Ny paragraf §18: Barne- og ungdomsidrett 

Paragrafer etter dette renummereres.  

Ny tekst: 

«En krets, klubb eller et medlem av en klubb tilsluttet NBF plikter å følge de til enhver tid gjeldende 

bestemmelser om barne- og ungdomsidrett som definert av NIF. Gjeldende formulering: 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/bestemmelser-ombarneidrett/» 

Begrunnelse: 

Alle som organiseres av NBF plikter å følge disse bestemmelsene. Bruken av referanse til NIF sikrer 

at det er de mest oppdaterte versjonene som benyttes, samt forenkler administrasjonen av fagfeltet. 

Fokuset er økende på dette fagfeltet, og en forankring i loven harmonerer med dette- 

Lovkomiteens innstilling: Lovkomiteen har ingen merknader til forslagene.  

Til saken hadde følgende ordet: Delegat nr. 5, Håkon Haukebøe, for Forbundsstyret 

Vedtak: Forslaget ble trukket. 

 

8. FORBUNDSSTYRET 

§19 Forbindelser utenfor NBF 

Gammel tekst: 

«En krets, klubb eller et medlem av en klubb tilsluttet NBF kan ikke spille mot en utenlandsk krets, 

klubb eller medlem av klubb uten etter innhentet tillatelse fra forbundsstyret, dersom det åpenbart kan 

få uheldige konsekvenser for norsk badmintonsports anseelse. De utenlandske kretser og klubber må 

være medlem av vedkommende lands nasjonale badmintonorganisasjon, og denne må være tilsluttet 

BWF. Forbundsstyret kan i rent spesielle tilfelle dispensere fra denne bestemmelse. Dispensasjon kan 

kun gis hvis 4 styremedlemmer er enige i dette. Representasjonsspillere skal alltid innhente 

forbundsstyrets tillatelse for å delta utenfor landets grenser.» 

Ny tekst:  

Paragrafen fjernes fra loven i sin helhet. 

Begrunnelse:  

Ordlyden representerer en praksis som ikke har blitt benyttet på mange år, og det er vår vurdering er 

at dette ikke trenger å formuleres. 

Lovkomiteens innstilling: Lovkomiteen har ingen merknader til forslagene.  

Til saken hadde følgende ordet: Delegat nr. 5, Håkon Haukebøe, for Forbundsstyret 

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

9. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS 

Generalsekretærstillingen i NBF omgjøres til åremålsstilling fra neste ansettelse.  

Gammel tekst: 

§ 20 NBFs styre 

(1) Norges Badminton Forbund ledes og forpliktes av styret som er forbundets høyeste myndighet 

mellom tingene. 

Ny tekst: 

§ 20 NBFs styre 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/bestemmelser-ombarneidrett/
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(1) Norges Badminton Forbund ledes og forpliktes av styret som er forbundets høyeste myndighet 

mellom tingene. 

… 

Ny (4) Styret ansetter generalsekretær/daglig leder på åremålsbasis med mulighet for forlengelse. 

Lengden på åremålskontrakt følger NIFs standarder og anbefalinger. 

Først og fremst bør denne endringen gjelde fra 2022-24, men først gjøres aktiv fra neste ansettelse. 

Begrunnelse: 

Trenden i norsk arbeidsliv og i NIF er at ledere for interesseorganisasjoner og kanskje særlig frivillige 

organisasjoner ansettes på åremål. De siste års utvikling i NIF viser dette tydelig, og så vidt 

forslagsstiller har forstått har Kulturdepartementet store betenkeligheter med dagens NIF-strukturer og 

har vurdert å koble pengestøtte til ulike organisasjonsstrukturer og organisasjonsendringer hvorav 

åremålsstillinger er et av elementene. 

Generell erfaring fra næringslivet tilsier også at arbeidsoppgaver regelmessig bør roteres. For 

eksempel har norsk skolevesen veldig få rektorer som sitter på livstid på samme skole. Etter en stund 

blir arbeidsoppgaver rutinepreget og det blir mer krevende å re-organisere, særlig prosesser og 

rutiner. Dette må vi prøve å unngå også i norsk badminton.  

Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget. 

Lovkomiteens innstilling: Lovkomiteen vurderer at dette ikke hører inn under loven, og derfor ikke 

kan behandles som lovforslag.  

Til saken hadde følgende ordet: Delegat nr. 66, Kjetill Gunnarson, Vestre Aker Skiklubb, badminton,  

delegat nr. 7 Kjetil Hus, Forbundsstyret, delegat nr. 20 Rune Baard Hansen, 

Telemark/Vestfold/Buskerud Badmintonkrets, Kari Bunes, Forbundstyret, delegat nr 54 Nils Petter 

Johansen, Nøtterøy BK 

 

Vedtak: Saken sendes styret som oversendelsessak mot 1 stemme. 

 

10. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS 

NBF Utviklingskomité splittes i Rekruttere og Arrangere fra 2024.  

Gammel tekst: 

§ 20 NBFs styre:  

(1) c) fagkomiteene: 

- Utviklingskomiteen 

§ 17 Forbundstingets oppgaver 

n) Foreta følgende valg: 

I. Forbundsstyre med vararepresentanter: 

f) Leder for Utviklingskomiteen 

k) Nestleder for Utviklingskomiteen 

§ 21 Komiteer og utvalg 

3. Valgkomiteen 

(2) Andre faglige utvalg og komiteer i henhold til § 20 (2) pkt. 5. NBF har følgende faste fagkomiteer: 

3. Utviklingskomiteen, som skal arbeide med områdene TalentTeam, Landsfinalen, jentesatsing, 

badmintonuken, ungdomsområdet og crossminton. 

Ny tekst: 

§ 20 NBFs styre 



 
 

 

 14 

c) (1) c) 6 komiteledere i fagkomiteene: 

– Klubbutviklingskomiteen, Arrangementskomiteen 

– Alternativt 

– Rekrutteringskomiteen, Arrangementskomiteen 

§ 17 Forbundstingets oppgaver 

m) Foreta følgende valg: 

I. Forbundsstyre med vararepresentanter: 

) Leder for Klubbutviklingskomiteen 

) Leder for Arrangementskomiteen 

) Nestleder for Klubbutviklingskomiteen 

) Nestleder for Arrangementskomiteen 

§ 21 Komiteer og utvalg 

3. Valgkomiteen 

(2) Andre faglige utvalg og komiteer i henhold til § 20 (2) pkt. 5. NBF har følgende faste komiteer: 

- Arrangementskomiteen som skal arbeide med områdeneTalentTeam, Landsfinalen, 

jentesatsing, badmintonuken, ungdomsområdet og crossminton.  

- Rekrutteringskomiteen som skal arbeide med klubbrekruttering, klubbutvikling, 

klubbinfrastrukturer, klubbstatistikker, klubbutviklingshåndbok, anleggsutvikling, 

anleggsforvaltning, og sosiale medier 

Først og fremst bør denne endringen gjelde fra perioden 2024-26, dvs fra neste styreperiode, men 

styret 2022-24 bør stå fritt til å innføre ordningen tidligere, og få mandat til å rekruttere 

hovedstyremedlemmer. 

Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget. 

Lovkomiteens innstilling: Lovkomiteen har ingen merknader til forslagene.  

Til saken hadde følgende ordet: Delegat nr. 9, Kjetil Hus, Forbundsstyret, delegat nr. 66, Kjetill 

Gunnarson, Vestre Aker Skiklubb, badminton, Espen Larsen, generalsekretær 

Vedtak: Saken ble ikke vedtatt, mot 54 stemmer. 6 stemte for.  

 

11. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS 

NBF/Idrettens regnskapskontor tar arbeidsgiveransvar/lønnskjøring særkretsansatte.  

Gammel tekst:  

(3) Styret skal: Mangler relevant tekst 

Ny tekst:  

§ 20 Særforbundets styre 

(2) Styret skal bl.a.: 

9. Forvalte arbeidsgiveransvaret for forbundets og særkretsenes faste ansatte og timeansatte 

(Forutsetningen er at særkretsen også benytter Idrettens regnskapskontor som regnskapsfører) 

Først og fremst bør denne endringen gjelde fra 2022-24. Årstinget kan alternativt velge å be 

innkommende styre ta dette ønsket til gjennomføring eller til etterretning med styrets interessegrad. 

Resultater skal da rapporteres i sakspapirene før årstinget 2024.  
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Begrunnelse:  

OFBK har i perioder hatt timeressurskontrakter med 20+ trenere og sliter både organisatorisk og 

kostnadsmessig med månedlige utbetalinger til trenerne. OFBKs løsning har vært å ha lønnsrunder 

kun 2-3-4 ganger i året, og dette er selvsagt lite populært hos trenerne, og noe OFBK gjerne forbedrer. 

OFBK ønsker gradvis å øke antall timeressurser og da blir lønnskjøringer en flaskehals. 

Idrettens regnskaps kontor forteller at flere særforbund har tatt arbeidsgiveransvaret for både 

særforbundets og særkretsens faste ansatte og timeansatte. Dermed får de ansatte månedlige 

lønnskjøringer som så faktureres underliggende organisasjonsledd regelmessig. 

OFBK ber derfor forbundsting om å fremskynde at NBF/Idrettens regnskapskontor forvalter 

arbeidsgiveransvar for kretsansatte og gjennomfører månedlige lønnskjøringer. Ifølge IRK vil det 

komme pålegg fra Skatteetaten snart om at overordnede enheter må ta arbeidsgiveransvar for 

underordnede, så et slik ansvar kommer likevel, og det kan kun eventuelt utsettes. 

I tillegg ber OFBK om at forbundskontoret samler og formidler best practices om lønnskjøringer, 

lønnsnivåer og arbeidsgiveransvar og deres «felles rutiner, verktøy og hjelpemidler». Disse best 

practices bør regelmessig oppdateres i folderdelen av forbundets og kretsenes websider. 

Videre bør sentralisering av innsamling av politiattester diskuteres som et sentralt ansvar. I dag må 

samme politiattest samles inn av både klubb, idrettslag, særkrets, forbund og NIF. Her må det være 

store effektiviseringsmuligheter. Nye trenerattester dekker noe av dette behovet. 

«IRKS uttalelse vedrørende sentralisering av lønnsrutiner (email av 5. april)  

Dette er et spørsmål om hvem som har arbeidsgiveransvaret. Uttalelse fra Skattedirektoratet er 

ganske klar og tydelig. Det er pr i dag tilrettelagt for å kunne avlønne fra underavdelinger/ grupper 

med eget styre og regnskap under hvert sitt grensebeløp. Men det kommer til å bli en endring i denne 

bestemmelsen […}. Her må Forbundet ta stilling til hvem som har arbeidsgiveransvaret, og deretter gi 

beskjed til kretsene hva som gjelder. 

[IRK] har snakket med NIF i forhold til hva de gjør med sine kretser, og hos NIF er det slik at forbundet 

har arbeidsgiveransvaret (ref. styrevedtak), og alt som utbetales av lønn leveres til NIF. På bakgrunn 

av at det vil bli endringer i loven når det gjelder arbeidsgiveravgiftsplikt fra underledd, kan [IRK] ikke 

anbefale at dette er noe som innføres. Skatteetaten er veldig tydelig på at det blir endringer ila 2018.» 

Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget. 

Lovkomiteens innstilling: Lovkomiteen vurderer at dette ikke hører inn under loven, og derfor ikke 

kan behandles som lovforslag.  

Til saken hadde følgende ordet: Delegat nr. 66, Kjetill Gunnarson, Vestre Aker Skiklubb, badminton 

Vedtak: Saken sendes styret som en oversendelsessak mot 14 stemmer. 

 

12. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS 

Gradvis sammenslåing eksisterende kretser til 5-6 særkretser/regioner (Lovforslag) 

Gammel tekst: 

§22 Kretser (legg merke til at en slik paragraf ikke finnes i NIFs lovnorm av 2015) 

Forbundet kan inndeles i kretser med egne styrer.  

Forbundsstyret (med forbundstinget som appellinstans) treffer avgjørelse om særkrets skal opprettes 

eller tillates opprettet. Kretsenes grenser fastsettes av forbundsstyret.  

Kretsstyrene virker som bindeledd mellom klubbene og forbundsstyret samt mellom klubbene og 

idrettskretsstyrene.  

Ny tekst:  

§ 22 Særkretser/Regioner: Etablering – Drift 
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Forbundet kan inndele idrettslagene i særkretser/regioner med egne styrer, komiteer og utvalg. 

Forbundsstyret treffer avgjørelse om særkrets/region skal opprettes eller tillates opprettet. 

Særkretsenes/regionenes grenser fastsettes av forbundsstyret. 

Særkrets-/regions-styrene virker som bindeledd mellom idrettslagene og Norges Badminton Forbund 

samt mellom idrettslagene og idrettskretsene. 

Referater/protokoller fra avholdte særkretsting sendes forbundet senest 30 dager etter tinget 

§ ny Særkretser/Regioner: Nedlegging – Sammenslutning (Basert lovnorm særkrets 2015 §26) 

(1) Særkretsen kan bare nedlegges av Norges Badminton Forbund 

(2) Norges Badminton Forbund har myndighet til å foreta sammenslutning av særkretser. 

Sammenslutning regnes ikke somnedlegging. 

(3) Ved nedlegging eller annet opphør av særkretsen tilfaller særkretsens overskytende midler 

etter avvikling et formål godkjent av Norges Badminton Forbund. 

Først og fremst bør denne endringen med nye kretsgrenser gjelde fra 2022-24. 

men styret 2022-24 bør stå fritt til å innføre de nye grensene etter en rimelig overgangsperiode. 

Vedtas lovforslaget må det kobles med å gi hovedstyret 2022-24 mandat og plikt til å nedsette en 

prosjektgruppe snarest som skal fastsette særkretsenes/regionenes nye grenser 

Begrunnelse: 

Norges badmintonforbund (NBF) er den høyeste faglige myndighet innen norsk badminton. Som et 

særforbund består NBF av idrettslag og særkretser/regioner, som er tatt opp i NIF & idrettskretsene. 

Norske «badmintonklubber» består av særidrettsgrupper i fleridrettslag eller av særidrettslag med kun 

idretten badminton. Per 2016 finnes 114 klubber m/ aktivitetstall i idrettsregistreringen, 6 nedlagte og 

ca 11 klubber som ikke rapporterer medlemstall, sum 125 klubber og 5525+ spillere. 

Oppdaterte tall planlegges innsamlet til saksdebatten på årstinget, men tallene her er representative  

Per 2018 er det 9 norske «badmintonkretser» grovt sett basert på Norges 19 fylker/ idrettskretser.  

TABELL side 15 tingpapirer 

Særkretsenes nye grenser bør fastsettes av en prosjektgruppe nedsatt av forbundsstyret snarest 

mulig etter forbundstinget 2022 og baseres på prinsipper om kritisk størrelse, lagseriereisetid, sentrale 

byer med mange haller midt i det geografiske området, og fylkes- og idrettskretsgrenser. Særbehov, 

særlig store geografiske avstander, bør inkluderes som kriterier. 

For å styrke lagserie, minimalisere reisetid og sikre kritisk masse spillere foreslås 5 nye særkretser: 

TABELL side 15 tingpapirer 

Ut fra denne inndelingen vil muligens Telemark, Haugesund/Karmøy, Sunnmøre-klubbene, Nordland 

Syd og Vinstra/Otta kunne tilbys å velge kretsen som passer deres behov best. Prosjektet diskuterer. 

Nylig har det også kommet argumenter for å rediskutere en splitt av BK Sør. Om Nord blir 1 eller 2 

kretser kan også diskuteres da avstandene er så store at flere av størrelsesfordelene uteblir. 

Det er en del argumenter for at Finnmark fortsetter som en sjette særkrets.  

Uansett antall på 5 eller 6, særkretsenes/regionenes nye grenser bør fastsettes av en prosjektgruppe 

nedsatt av forbundsstyret snarest mulig. Teksten over skal bare være rådgivende for gruppen. 

… 

Andre viktige enkelttiltak bak en vellykket «Dobbelt så mange, dobbelt så aktive!» vil være å endre 

særkretsgrensene så kretsene oppnår kritisk masse. Dagens grenser skaper særkretser som er for 
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små til at det kan stilles tilstrekkelige kandidater fra klubbene og dermed for små til både å 

gjennomføre kretsenes oppgaver og å finansiere kretsenes oppgaver, samtidig som norsk badminton 

og norsk idrett gradvis har fått flere og flere arbeidsoppgaver, prosesser og applikasjoner, og vil 

fortsette å øke i kompleksitet hvis NIFs antagelser stemmer. Behovet for aktive kretser øker stadig i 

alle voksende idretter og kretsene får gradvis flere og flere ansvarsområder. For å kunne bli dobbelt så 

bra bør NBF derfor minske antallet særkretser til kritisk masse, dvs. ned til 5-6 kretser. 

Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget. 

Lovkomiteens innstilling: Lovkomiteen vurderer at dette ikke hører inn under loven, og derfor ikke 

kan behandles som lovforslag.  

Til saken hadde følgende ordet: Delegat nr. 66, Kjetill Gunnarson, Vestre Aker Skiklubb, badminton 

Vedtak: Saken sendes styret som en oversendelsessak mot 3 stemmer. 

 

13. FORBUNDSSTYRET 

Oppdatering av NBFs Lover generelt og spesielt tilpasset NIFs Lover vedtatt på Idrettstinget 2021. 

Se egne vedlegg: 

1. Lovendringsforslag 

2. Lovendringsforslag til forbundstinget – oversikt 

Begrunnelse: 

Det har vært behov for en gjennomgang av NBFs Lover generelt for å se om de er tilpasset NIFs 

Lover, og i tillegg vedtok NIF endringer i sine Lover i 2021. Utarbeidelsen av de oppdatert lovene til 

NBF innebærer også at det i lovene vil være henvisninger med linker til NIFs Lover. Dette gjør at 

dersom NIF foretar en oppdatering, eller endring i sine lover, så blir dette automatisk oppdatert også i 

NBFs Lover. 

Markus Haukebøe innledet på vegne av forbundsstyret 

Vedtak: De nye lovene enstemmig vedtatt. 

 

IKKE LOVSAKER 

TURNERINGSREGLEMENT 

1. BADMINTONKRETSEN VEST 

Turneringsreglementet, Kap. I GENERELLE REGLER, punkt 9 Turneringsledelse – første ledd 

Gammel tekst: 

Arrangøren oppnevner oppmann med stedfortredere. Forbundsstyret kan underkjenne utnevnelsen av 

oppmann. Til ranking turneringer, mesterskap og lagserie for eliteklassen, oppnevnes oppmannen 

med stedfortreder av forbundsstyret. 

Ny tekst: 

Arrangøren oppnevner oppmann med stedfortredere. Forbundsstyret selv kan underkjenne 

utnevnelsen av oppmann. Til nasjonale mesterskap og lagserie for eliteklassen, oppnevnes 

oppmannen med stedfortreder av Forbundsstyret selv i løpende dialog med arrangør. 

Begrunnelse: 

Dommer- og oppmannsutvalget består av representanter som ikke er valgt på Tinget, og har en 

avgjørende rolle i valg av oppmenn til nasjonale turneringer. Rollen som oppmann er av stor betydning 

for gjennomføringen av en turnering. Ordlyden i «Bestemmelsene» for oppmenn og dommere, gir 
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oppmannen stor makt med stor betydning for gjennomføring av turneringen for eksempel punktet om 

at oppmenn skal «Påse at hoveddommere, servedommere, linjemenn og poengtellere oppnevnes 

etter behov.» For eksempel vil et oppmannskrav om mange tilreisende dommere som har krav på å få 

dekket kost og losji, i stedet for å bruke kvalifiserte lokale dommere, kunne velte økonomien i et 

arrangement. Som en sa det: «Det skal selges mange vafler for å finansiere kost og losji til en dommer 

fra Oslo.» Forbundsstyret har delegert kompetansen de er tillagt etter dagens bestemmelse til å 

oppnevne oppmenn så «langt nedover» i systemet at beslutningstakerne ikke står ansvarlig for sine 

valg som valgte representanter av Tinget. Vi opplever det som et demokratisk problem at Dommer- og 

oppmannsutvalget ikke utnevnes av Tinget, og samtidig treffer så viktige beslutninger. I tillegg synes 

det å være liten rotasjon i utvalgte medlemmer, og klubbene og kretsene gis lite innsyn i prosessen 

bak og mulighet for å påvirke valget av medlemmer. Forslaget til endring av lovens punkt 9 første ledd, 

er ment å demokratisere prosessen med oppnevning av oppmenn ved at vi har løftet beslutningen om 

valg av oppmann til administrasjonen i NBF eller «Forbundsstyret selv». Ordet «selv» gir en 

delegasjonsskranke Vi foreslår primært administrasjonen i NBF, sekundært «Forbundsstyret selv». Vi 

har i tillegg valgt å gi arrangør ansvaret for å velge oppmann ved rankingturneringer. Etter dette vil en 

viktig oppgave til Dommer og oppmannsutvalget være å ajourføre en nasjonal oversikt over  dommere 

og oppmenn, som administrasjonen/Forbundsstyret selv kan velge mellom – i løpende dialog med 

arrangør. 

Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget. 

Til saken hadde følgende ordet: Delegat nr. 12, Turid Gråberg BK Vest, delegat nr. 5, Håkon 

Haukebøe, for Forbundsstyret, delegat nr. 64, Kirsten Gulbrandsen, Vestre Aker Skiklubb, badminton, 

delegat nr. 23, Ferenc Macsali, Bergen BK, delegat nr. 20, Rune Baard Hansen, 

Vestfold/Buskerud/Telemark Badmintonkrets 

Vedtak: Forslaget ble ikke vedtatt. 21 stemte for. 

 

2. BADMINTONKRETSEN VEST 

Turneringsreglementet, Kap. I, GENERELLE REGLER, punkt 9 Turneringsledelse – første ledd 

Gammel tekst: 

Arrangøren oppnevner oppmann med stedfortredere. Forbundsstyret kan underkjenne utnevnelsen av 

oppmann. Til ranking turneringer, mesterskap og lagserie for eliteklassen, oppnevnes oppmannen 

med stedfortreder av forbundsstyret. 

Ny tekst:  

Arrangøren oppnevner oppmann med stedfortredere. Administrasjonen i Norges badmintonforbund 

(NBF) kan underkjenne utnevnelsen av oppmann. Til rankingturneringer, nasjonale mesterskap og 

lagserie for eliteklassen, oppnevnes oppmannen med stedfortreder av administrasjonen i NBF i 

løpende dialog med arrangør. 

Begrunnelse:  

Se begrunnelsen for primært forslag. Forskjellen her er at rankingturneringer likestilles med nasjonale 

mesterskap. 

Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget. 

Til saken hadde følgende ordet: Delegat nr. 13, Kjell Kålheim, Finnmark Badmintonkrets, delegat nr. 5, 

Håkon Haukebøe, for Forbundsstyret, delegat nr. 64 Kirsten Gulbrandsen, Vester Aker Skiklubb, 

badminton, delegat nr. 65, Jeanette Svendsen, Vester Aker Skiklubb, badminton, delegat nr. 23, 

Ferenc Macsali, Bergen BK, delegat nr. 20, Rune Baard Hansen, Telemark/Vestfold/Buskerud 

Badmintonkrets 

Vedtak: Forslaget ble ikke vedtatt. 15 stemte for. 
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3. BADMINTONKRETSEN VEST 

Turneringsreglementet, Kap. I, GENERELLE REGLER, punkt 9 Turneringsledelse – første ledd 

Gammel tekst:  

Arrangøren oppnevner oppmann med stedfortredere. Forbundsstyret kan underkjenne utnevnelsen av 

oppmann. Til ranking turneringer, mesterskap og lagserie for eliteklassen, oppnevnes oppmannen 

med stedfortreder av forbundsstyret. 

Ny tekst:  

Arrangøren oppnevner oppmann med stedfortredere. Administrasjonen i Norges badmintonforbund 

(NBF) kan underkjenne utnevnelsen av oppmann. Til rankingturneringer, nasjonale mesterskap og 

lagserie for eliteklassen, oppnevnes oppmannen med stedfortreder av administrasjonen i NBF i 

løpende dialog med arrangør. 

Begrunnelse: 

Se begrunnelsen for primært forslag. Forskjellen her er at rankingturneringer likestilles med nasjonale 

mesterskap.  

Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget. 

Vedtak: Forslaget ble ikke vedtatt. 16 stemte for. 

 

4. SOTRA BC 

Turneringsreglementet, Kap. I GENERELLE REGLER – Punkt 13 «Seeding» underpunkt 4.  

Gammel tekst: 

Gjeninnføre klubbseeding i rankinger og mesterskap 

Ny tekst: 

Gjeninnføre klubbseeding i rankinger og mesterskap 

Begrunnelse: 

Spillere reiser landet rundt, og møter den ene andre spilleren fra klubben sin. Dette er lite 

motiverende, og en bør derfor gjeninnføre klubbseeding. 

Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget. 

Til saken hadde følgende ordet: Delegat nr. 1, Kari Bunes, forbundsstyret, delegat nr. 65, Jeanette 

Svendsen, Vestre Aker Skiklubb, badminton, delegat nr. 28, Geir Storvik Bærum BK, delegat nr. 5, 

Håkon Haukebøe, for forbundsstyret, delegat nr. 45, Helene Abusdal, Kristiansand BK 

Vestre Aker Skiklubb, badmintongruppe fremmet følgende forslag:  

Klubbseeding gjeninnføres på lokalturneringer. 

Vedtak: Forslaget fra Sotra BC ble ikke vedtatt. 23 stemte for. Nytt forslag fra Vestre Aker Skiklubb, 

badmintongruppen om å gjeninnføre klubbseeding på lokale turneringer ble vedtatt. 4 stemte mot. 

 

5. SOTRA BC 

Turneringsreglement, Nytt punkt?  

Gammel tekst: 

Endre herreklasser og dameklasser i U11 og U9 til barneklasse U11 og U9. 

Ny tekst: 

Endre herreklasser og dameklasser i U11 og U9 til barneklasse U11 og U9. 
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Begrunnelse:  

Det er få fysiske forskjeller på barn 10 år og nedover. Det er kjekkere for barna og spille mot andre 

barn, og ikke møte 12 åringer i U13. Med felles barneklasser, så vil det stort sett være nok spillere, og 

det blir større variasjon i hvem de møter. Dessuten veldig rart å kalle en U9-klasse for herreklasse. 

Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget. 

Til saken hadde følgende ordet: Delegat nr. 65, Jeanette Svendsen, Vestre Aker Skiklubb, badminton, 

delegat nr. 5 Håkon Haukebøe, for Forbundsstyret, delegat nr. 19 Thea Kristina Johansen, 

Telemark/Vestfold/Buskerud Badmintonkrets 

Vedtak: Forslaget ikke vedtatt. 2 stemte for. 

 

6. SOTRA BC 

Turneringsreglement, Nytt punkt? 

Gammel tekst: 

Vi ønsker å få et kjønnsnøytralt navn på oppmann. Hva det kan være kan gjerne diskuteres på 

ledermøtet/Tinget. Men for at det skal være et forslag her som tinget skal behandle så foreslår vi 

følgende 2 navn: Oppseer eller turneringsadministrator. 

Ny tekst: 

Vi ønsker å få et kjønnsnøytralt navn på oppmann. Hva det kan være kan gjerne diskuteres på 

ledermøtet/Tinget. Men for at det skal være et forslag her som tinget skal behandle så foreslår vi 

følgende 2 navn: Oppseer eller turneringsadministrator. 

Begrunnelse: 

Vi ønsker å få et kjønnsnøytralt navn på oppmann. Hva det kan være kan gjerne diskuteres på 

ledermøtet/Tinget. Men for at det skal være et forslag her som tinget skal behandle så foreslår vi 

følgende 2 navn: Oppseer eller turneringsadministrator. Vi håper tinget finner et passende 

kjønnsnøytralt navn. 

Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler forslaget. 

Til saken hadde følgende ordet: Delegat nr. 23, Ferenc Macsali, Bergen BK 

Vedtak: Saken sendes styret som en oversendelsessak. Godkjent enstemmig.  

 

7. RUBBESTADNESET IL 

Turneringsreglementet, Kap. I GENERELLE REGLER – Punkt 13 «Seeding» underpunkt 4 

Gammel tekst:  

NBF/Forbundsstyret kan bestemme at det ikke skal være klubbseeding blant de seedete. De seedete 

spillere/par trekkes da ut ved fri loddtrekning uten klubbseeding innen seedingsbestemmelsene. 

Ny tekst: 

Det skal være klubb- og søskenseeding på alle turneringer i Norge for barn, ungdom og bredde. 

NBF/Forbundsstyret kan kun bestemme at det ikke skal være klubbseeding blant de seedete i voksen 

elite klasse. De seedete spillere/par trekkes da ut ved fri loddtrekning uten klubbseeding innen 

seedingsbestemmelsene. 

Begrunnelse:  

Til forrige ting ble det opplyst at KK hadde avviklet klubbseeding i puljespill. Gjennom Cup 2000 er 

dette nå gjennomført slik at enten en reiser på lokalturnering eller nasjonal så risikerer en å kun spille 

mot spillere fra egen klubb. Dette skjer ofte nå, er ødeleggende for motivasjonen og fører til frafall. En 

av hovedgrunnene til å reise til en turnering er å få prøve seg mot andre spillere enn de en spiller mot 
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til vanlig. I bestemmelser for "Seeding og trekning ved nasjonale turneringer" punkt 5 på NBF sine 

nettsider står det fortsatt dette: Seeding5. Deltagere ved en turnering skal seedes i henhold til: – 

Styrkeseeding– Klubbseeding Så forslaget er at dette etterleves og bakes inn i verktøy. 

Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget. 

Til saken hadde følgende ordet: Delegat nr. 7, Kjetil Hus for Forbundsstyret/Rubbestadneset I.L., 

Badmintongruppen 

Vedtak: Forslaget ble trukket. 

 

8. FORBUNDSSTYRET 

Turneringsreglementet, Kap. I GENERELLE REGLER – punkt 17 - Endret ordlyd 

Gammel tekst:  

«Arrangør av turneringer og lagserier skal senest 1 dag etter turneringen er ferdigspilt sende inn 

resultatfilen til NBF´s Badmintonportalen. Dette gjøres automatisk gjennom Badmintonportalen. 

Oppdatering av rankingpoeng skjer automatisk og arrangøren pålegges å kontrollere at slik har 

skjedd. Dersom noe går galt skal NBF/KK varsles omgående. 

Dersom komplette resultater og elektronisk rapport ikke er mottatt av klassifiseringsutvalget senest 3 

dager etter at turneringen er ferdigspilt, skal arrangøren ilegges en bot stor kr. 300. Boten skal økes 

med kr. 300 for hver påbegynt uke etter dette inntil resultater og rapport er mottatt av 

klassifiseringsutvalget. Boten gjøres ikke gjeldende med mindre NBF’s kontor eller 

klassifiseringsutvalget sender forutgående varsel minst 3 dager før angjeldende tidsfrist. 

NBF ved klassifiseringsutvalget er ansvarlig for at innrapporterte resultater fortløpende legges ut på 

web, og legges inn i rangeringsgrunnlaget. Det vil ikke være en fast ukedag for oppdatering av 

rankinglistene.» 

Ny tekst:  

«Arrangør av turneringer og lagserier skal senest 1 dag etter turneringen er ferdigspilt sende inn 

resultatfilen til NBF´s konkurransesystem. Oppdatering av rankingpoeng skjer automatisk og 

arrangøren pålegges å kontrollere at slik har skjedd. 

Dersom komplette resultater og elektronisk rapport ikke er mottatt senest 3 dager etter at turneringen 

er ferdigspilt, skal arrangøren ilegges en bot stor kr. 300. Boten skal økes med kr. 300 for hver 

påbegynt uke etter dette inntil resultater og rapport er mottatt. Boten gjøres ikke gjeldende med mindre 

NBF sender forutgående varsel minst 3 dager før angjeldende tidsfrist. 

NBF er ansvarlig for at innrapporterte resultater fortløpende legges ut på web, og legges inn i 

rangeringsgrunnlaget.» 

Begrunnelse: 

Det eksisterer ikke noe Klassifiseringsutvalg. Ordlyden er også oppdatert for å passe eksisterende 

løsninger og praksis. 

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

9. FORBUNDSSTYRET 

Turneringsrelementet, Kap. II REGLER FOR NORGESMESTERSKAP (NM) – Bytte tittel 

Gammel tekst: 

«Kap. II. Regler for Norgesmesterskap (NM)» 

Ny tekst: 

«Kap. II. Regler for Norgesmesterskap individuelt (NM).» 
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Begrunnelse: 

Kapittelet regulerer utelukkende individuelt NM. Vi introduserer nå NM for lag som turneringsform, og 

tittelendringen representerer en klargjøring av nedslagsfeltet til reglementet.  

Vedtak: Forslaget vedtatt. 3 stemte mot. 

 

10. FORBUNDSSTYRET 

Turneringsreglementet, Kap. II: REGLER FOR NORGESMESTERSKAP (NM) - Nytt punkt H.M. 

KONGENS POKALER  

Ny tekst:  

Nytt punkt legges inn i Kap. II: «H.M. Kongens Pokaler tildeles mesterskapenes beste spiller i dame- 

og herreklassen. Spilleren må ha blitt Norgesmester i minst en kategori. Beste spiller beregnes etter 

«Bestemmelser om beregning av beste klubb/spiller» som legges til grunn for tildelingen.» 

Begrunnelse:  

Det er ønskelig at spillere som ikke er singlespesialister skal være kandidater til Kongens Pokal. 

Til saken hadde følgende ordet: Delegat nr. 5, Håkon Haukebøe, for Forbundsstyret, delegat nr. 45, 

Helene Abusdal, Kristiansand BK, delegat nr. 65, Jeanette Svendsen, Vestre Aker Skiklubb, 

badminton, delegat nr. 50, Rune Lavik-Haug, Moss BK,  

Vedtak: Forslaget vedtatt. 18 stemte mot. 

 

11. FORBUNDSSTYRET 

Nytt kapittel - NM for lag 

Ny tekst: 

Nytt kapittel III legges inn, øvrige kapitler renummereres. 

«Kap. II. REGLER FOR NORGESMESTERSKAP FOR LAG (NM for lag). 

1. NM for lag arrangeres som separat mesterskap i følgende klasser: 

a Junior (U19) 

2. NM For lag arrangeres i.h.t. bestemmelsene i kap. I dersom annet ikke er angitt i dette 

kapitel. 

3. Forbundstinget treffer beslutning om NM skal arrangeres av Forbundsstyret selv eller om 

arrangementet skal overlates til en eller flere av Forbundets kretser eller klubber. 

4. I tilfelle hvor et NM overlates til en eller flere kretser eller klubber, skal arrangementet 

regnes som et fellesarrangement mellom de stedlige arrangører og NBF. De stedlige 

arrangører står for det tekniske arrangement. 

5. Klubber eller kretser som ønsker å arrangere NM sender søknad om dette, med 

opplysninger om baneforhold og hallfasiliteter til Forbundsstyret senest 15. januar i 

sesongen før mesterskapet. 

6. Mesterskapene skal normalt avvikles over 3 dager. NBF kan ta forbehold om avvikling 

over 2 dager. Det kan også bestemmes at mesterskap skal avvikles over 2 dager. 

7. Oppmannen og oppmannens stedfortreder oppnevnes av NBF etter at den stedlige 

arrangør er gitt anledning til å komme med forslag. 

8. Innbydelsen offentliggjøres på NBF’s terminliste senest 8 uker før NM avholdes. NBF skal 

godkjenne innbydelsen, herunder startkontingentens størrelse. 

9. Trekning med tidsskjema skal offentliggjøres senest 14 dager før mesterskapet starter. 

10. Tidsskjema utarbeides av arrangøren og skal godkjennes av oppmannen. 

11. NBF ved styret fastsetter «BESTEMMELSER OM NORGESMESTERSKAP FOR LAG» 
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Begrunnelse: 

KK ønsker å gjøre arrangementet til et fast Norgesmesterskap. 

Til saken hadde følgende ordet: Delegat nr. 5, Håkon Haukebøe, for Forbundsstyret, 

Det ble presisert at det i overskriften i teksten skal stå: «Kap. II. REGLER FOR 

NORGESMESTERSKAP FOR LAG (NM for lag junior – U19). 

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt 

 

12. SANDEFJORD BK 

Turneringsreglementet, Kapittel IV REGLER FOR SERIESPILL FOR KLUBBLAG – Punkt 5 

Gammel tekst: 

Hver lagkamp i divisjonssystemet består av HS, DS, HD, DD og MD. I Eliteserien og 1. divisjon består 

lagkampene av 8 kamper fordelt på 2 HS, 2 DS, 1 HD, 1 DD og 2 MD. For lavere divisjoner osv. (...) 

Ny tekst: 

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. I 2. divisjon og lavere kan 

administrerende ledd velge å ikke avvikle HS3 og HD2. 

Begrunnelse: 

Endringen til 8-kampserie, innført etter siste forbundsting hadde en fin intensjon. Dog var 

argumentasjonen bygget fra feil innfallsvinkel. Den har ført til ekskludering av herrespillere, og 

samtidig brakt oss lengre unna reell likestilling enn hva vi opprinnelig var. Troppene som er meldt inn 

til eliteserien består av 70 herrespillere og 45 damespillere. Benyttede spillere i grunnserien er 49 

herrer og 40 damer. I badmintonportalen er det registrert 1320 spillere med poeng i herredouble, og 

478 spillere i damedouble. Det betyr at henholdsvis 3,7% av herrespillerne elitespillere, og 8,3 % av 

damespillerne er eliteseriespillere per i dag. Veien til å bli eliteseriespiller er nå blitt over dobbelt så 

lang for en herrespiller sammenlignet med en damespiller. Videre har tiltaket ført til at hele 30 % av 

herrespillerne som er meldt inn i troppen ikke har spilt. Mens det samme tallet for damene er 11 %. 

Dette illustrerer en grov skjevhet i mulighetene for å nå opp til eliteserien avhengig av hvilket kjønn 

man er født. Det kan løses ved å re-etablere 10-kampserien. For en endring som hadde likestilling 

som argument har dette slått feil vei. Forslaget om å reetablere 10-kampserien støttes bredt av 

eliteseriespillerne, og flere eliteserieklubber har uttalt at de stiller seg bak forslaget. 

Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler forslaget. 

Til saken hadde følgende ordet: Delegat nr. 57, Marius Sørby, Sandefjord BK, delegat nr. 12 Turid 

Gråberg, BK Vest, delegat nr. 5, Håkon Haukebøe, for Forbundsstyret, delegat nr. 45, Helene 

Abusdal, Kristiansand BK, delegat nr. 65, Jeanette Svendsen, Vestre Aker Skiklubb, badminton, 

delegat nr. 19, Thea Kristina Johansen, Telemark/Vestfold/Buskerud Badmintonkrets, delegat nr. 23, 

Ferenc Macsali, Bergen BK, delegat nr. 54, Nils Petter Johansen, Nøtterøy BK, delegat nr. 10, Trond 

Krogsæter, Badmintonkretsen Sør, delegat nr. 28, Geir Storvik, Bærum BK 

Vedtak: Forslaget ikke vedtatt. 20 stemte for. 

 

13. BÆRUM BK Turneringsreglementet, Kap. IV, REGLER FOR SERIESPILL FOR KLUBBLAG punkt 

5.  

Gammel tekst: Hver lagkamp i divisjonssystemet består av HS, DS, HD, DD og MD. I Eliteserien og 

1. divisjon består lagkampene av 8 kamper fordelt på 2 HS, 2 DS, 1 HD, 1 DD og 2 MD.  
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Ny tekst: Hver lagkamp i divisjonssystemet består av HS, DS, HD, DD og MD. I Eliteserien består 

lagkampene av 8 kamper fordelt på 2 HS, 2 DS, 1 HD, 1 DD og 2 MD. I 1. divisjon består lagkampene 

av 10 kamper fordelt på 3 HS, 2 DS, 2 HD, 1 DD og 2 MD.  

Begrunnelse: Likeverd mellom kjønn i eliteserien er fornuftig. For de øvrige serier bør imidlertid 

skjevheten i medlemsmassen bedre gjenspeiles i fordeling av antall kamper. Slik det er blitt nå, har 

endringen som ble gjort forrige forbundsting medført redusert aktivitet (også færre som spiller lagspill) 

og en stor skjevhet i hvor mange kamper hver spiller er involvert i (mange flere enkeltkamper på 

damer enn herrer da det er færre damer som er med på lagene). Dette går bl.a. i mot målsetningen 

om dobbelt så aktive. Dette er også vanskelig å kompensere ved å melde på flere lag pga. mangel av 

nok damer samt at for mange herrer er det mindre interessant å delta på et lag i lavere divisjon da 

nivået ikke passer.  

Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler forslaget 

Til saken hadde følgende ordet: Delegat nr. 45, Helene Abusdal, Kristiansand BK, delegat nr. 45 Geir 

Storvik, Bærum BK, delegat nr. 65 Jeanette Svendsen, Vestre Aker Skiklubb, badminton, delegat nr. 

21 Anne Klyve, Asker Badmintonklubb 

Kristiansand BK fremmet følgende forslag: siste setning: I 1. divisjon består lagkampen enten av 10 

kamper fordelt på, eller eller 8 kamper fordelt på 2 HS, 2DS, 1HD, 1DD, 2 MD. Administrerende ledd 

bestemmer selv antall kamper. Kvalifisering til Eliteserien spilles etter eliteserieregler. 

Vedtak: Forslaget til Bærum BK ble ikke vedtatt. 13 stemte for. Forslaget til Kristiansand BK ble 

enstemmig vedtatt. 

 

 

ANDRE SAKER 

1. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS 

Igangsette prosjekt rekruttere eksisterende spillende klubber til å bli registrerte medlemmer i NIF og 

NBF. 

Gammel tekst: 

Egne tekster mangler 

Ny tekst: 

Høsten 2021 fantes det mellom 50 og 100 badmintonklubber i Norge som regelmessig spilte i fast hall 

og til faste tider uten å være medlemmer i NIF og/eller NBF. I forbindelse med «Dobbelt så store, 

dobbelt så aktive»-målet igangsetter NBF et prosjekt for å rekruttere eksisterende spillende klubber til 

å bli medlemmer i NIF og NBF. Både forbundskontoret og hovedstyret involveres aktivt. 

Prosjektlederansvaret kan gjerne gis til nye klubbutviklingskomiteen (sak 6) og/eller nyansatt 

hallforvalter/klubbutviklingsstilling på forbundskontoret (sak 4). Første skritt vil være å videreføre 

kartleggingsprosjekt alle badmintonklubber og haller i hele Norge, startet av OFBK høsten 2021. For å 

lykkes med dette prosjektet vil det være viktig å ha utviklet nivåer med klubbmedlemskaps-

kontingenter og avgifter NBF (sak 1). 

Først og fremst bør denne endringen gjelde fra 2022-24. Årstinget kan alternativt be innkommende 

styre ta dette ønsket til gjennomføring eller til etterretning. I det siste tilfellet må styret oppgi sin 

interessegrad. Resultater skal da rapporteres i sakspapirene før årstinget 2024. En mindre 

budsjettpost bør settes av til prosjektarbeidet som finansieres av NBFs oppsparte midler. Dette er en 

investering som hurtig vil betales tilbake. 

Begrunnelse: 

En OFBK klubbstatistikk-studie fra senhøsten 2021 til prosjektet Dobbelt så store i 2025 viser at det 
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finnes mellom 50 og 100 aktive badmintonklubber i Norge som ikke er medlemmer i NBF og stort sett 

ikke er medlemmer i NIF. Det må derfor lages nivåer med kontingenter og avgifter NBF. 

Verdien av et nytt medlem i NBF er 500,- til 1.000,- i årlig offentlig støtte (må verifiseres av NBF 

forbundskontoret). Dermed vil 50 nye klubber med snitt 20 medlemmer hver gi 50 x 20 x 500 = 

500.000,- i tilleggsinntekter til NBF, rundt en halv million kroner. Dette burde langt på vei dekke 

kostnaden til en ny nyansatt hallforvalter/ klubbutviklingsstilling på forbundskontoret, som da skal ha 

en stor del av sine arbeidsoppgaver rettet mot å rekruttere disse 50-100 spillende klubbene. 

NBF forbundskontor klubbutviklingsansatt (sak 4) bør samtidig årlig ringe alle registrerte og 

uregistrerte badmintonspillende klubber for å hinte, pushe og nudge klubbene til å registrere seg i NIF 

og/eller NBF, samt å gi råd og oversikter hvilke 11 fordeler klubbene vil få ved å registreres. 

• Forutsetning for å tildeles treningstid kommunal hall 

• Forutsetning for å søke lokale aktivitetsmidler (LAM) 

• Forutsetning for å delta i terminlistekonkurranser 

• Forutsetning for å kunne stemme NBF ledermøter/årsting 

• Automatisk Forsikring1 <13 år via NIF barneforsikring 

• Kollektiv Forsikring2 >13 via NBF medlemlisens (175,-) 

• Utdannelse trenerløypa, ledere, dommere, arrangører 

• Idrettspriser på reiser (SAS fly, Thon hotell, Hertz leiebil) 

• Veiledning og støtte fra Idrettskretsene, særkretsene og NBF 

• Tilgang til NBFs spillerranking, konkurranse- og turneringssystemer 

• Klubbutviklingbesøk på brainstormingnivå fra NBF og særkretser 

Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget. 

Til saken hadde følgende ordet: Delegat nr. 66, Kjetill Gunnarson, Vestre Aker Skiklubb, badminton, 

delegat nr. 67, Iver Bostad, Vigra I.L. Badminton 

Vedtak: Saken sendes styret som en oversendelsessak 

 

2. OSLOFJORDEN  

Igangsette prosjekt for å evaluere og dokumentere fremtidens oppgaver, kompetanseprofil, 

ansvarsdeling og organisasjonsstruktur parallelt på leddene styre-kontor-krets-klubb.  

Gammel tekst: 

Egne tekster mangler 

Ny tekst: 

Arbeidsoppgaver og ansvarsfordelinger mellom de parallelle leddene styre-kontor-krets-klubb er 

mangelfullt dokumentert og i stadig bevegelse, særlig koblet til vekst og nye digitale løsninger/krav. 

Dagens kompetanseprofil NBF forbundskontoret og kretsene er også sterkt varierende innen blant 

annet prosjektstyring, IKT-applikasjoner, systemintegrering, endringsprosser og økonomistyring. Det 

er derfor på tide med et større evaluerings- og dokumentasjonsprosjekt som skal se på fremtidens 

oppgaver, kompetanseprofil, ansvarsdeling og organisasjonsstruktur parallelt for de fire nivåene styre-

kontor-krets-klubb. Det er ikke tilstrekkelig bare å evaluere fordeling mellom styre og kontor. 

Først og fremst bør denne endringen gjelde fra 2022-24. Årstinget kan alternativt velge å be 

innkommende styre ta dette ønsket til gjennomføring eller til etterretning med styrets interessegrad. En 
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middels budsjettpost bør settes av til prosjektarbeidet som finansieres av NBFs oppsparte midler. 

Resultater skal da rapporteres i sakspapirene før årstinget 2024. 

Begrunnelse: 

Samme som teksten i styrets strategiarbeide: «Arbeidsoppgaver og ansvarsfordelinger mellom styre-

kontor-krets-klubb er mangelfullt dokumentert og er i stadig bevegelse særlig koblet til nye digitale 

løsninger og krav. Dagens kompetanseprofil innen NBF forbundskontoret og kretsene er også sterkt 

varierende innen blant annet prosjektstyring, IKT-applikasjoner, systemintegrering, endringsprosser og 

økonomistyring. Det er derfor på tide med et større evaluerings- og dokumentasjonsprosjekt som skal 

se på fremtidens oppgaver, kompetanseprofil, ansvarsdeling og organisasjonsstruktur parallelt for de 

fire nivåene styre-kontor-krets-klubb. Det er ikke tilstrekkelig å bare evaluere fordeling mellom styre og 

kontor.» Tidligere årsting/ledermøter har vedtatt slike prosjekter, men tidligere styrer har ikke fulgt opp 

mer enn på et overordnet nivå med mest fokus på kontorets oppgaver. 

For å være helt ærlig, fungerer ikke dagens strukturer (fra 1970-tallet) godt nok, og bør effektiviseres. 

NBF som organisasjon trenger å bevege seg oppover i organisjonell modenhet, ref. Greiner-modellen. 

Et viktig mål er at arbeidsoppgaver gjøres mest mulig EN gang felles av forbund-idrettskrets-krets- 

lubb, istedenfor at flere ledd gjør hver sin del/variant/dublering av oppgaven. 

Særlig bør det vurderes sentralisering av en økende mengde funksjoner til forbundskontoret som 

• Helpdeskkunnskap og helpdesktjenester 

• Årshjul 1rekruttering, 2forvaltn, 3arrangement, 4konkurranse, 5utdanning, 6prestasjon 

• Standarder trener- og dommer-kontrakter og attester, timelister og reiseregninger 

• Forhandlinger med og allokeringer fra trener- og dommer-pooler 

• Månedlige lønnskjøringer på vegne av kretser og klubber via Idrettens Regnskapskontor 

• Felles innkjøp av påmeldings-, spørreskjema, og andre office-apper 

• Sentraliserte påmeldingsdatabaser utdanning og kursbevis/sertifikater med løpenummer 

• Oppsett av underrom for kretser og klubber i EpiServer-websider og for TEAMS 

• Løpende forvaltning og oppstartsstøtte TEAMS-emailer og -ROM eiere/medlemmer/gjester 

• Løpende forvaltning klubb-/trener-/dommer-/arrangør-/Voksenopplæring- mm databaser 

• Løpende forvaltning og kvalitetssikring av Sportsadmin/Klubbadmin og Badmintonportalen 

• Prosessen og kompetansen trekning av årlige lagserier (allerede sentralisert via KK) 

Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget. 

Til saken hadde følgende ordet: Delegat nr. 66, Kjetill Gunnarson, Vestre Aker Skiklubb, badminton 

Vedtak: Saken sendes styret som en oversendelsessak. 

 

3. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS 

Budsjettere og ansette en fulltidsstilling for hallforvaltning/klubbutvikling på NBF forbundskontoret 

snarest.  

Gammel tekst: 

Egne tekster mangler 

Ny tekst: 

En analyse av andre idretters vekststrategier viser at de største suksessfaktorene er flerårig satsing 
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på hallbygging, hallutvikling og hallforvaltning koblet til flerårig satsing og oppfølgning av idrettslag 

som ønsker å igangsette badmintongrupper.. Det tar i snitt 3-10 år å bygge opp bærekraftige 

badmintonklubber/grupper, og 5-20 år å bygge eller få driftsansvar på nye haller og NBF ønsker å 

videreutvikle egen organisasjon ved ansette en fulltidsstilling med ansvar for flerårig hallforvaltning/ 

klubbutvikling på NBF forbundskontoret snarest. Denne stillingen vil også drifte deler av kretsenes 

flerårige hallvaltningsarbeide og årlige hallfordelingsprosesser.  

Først og fremst bør denne endringen gjelde fra 2022-24. Årstinget kan alternativt velge å be 

innkommende styre ta dette ønsket til gjennomføring eller til etterretning med styrets interessegrad. 

Resultater skal da rapporteres i sakspapirene før årstinget 2024. En større budsjettpost bør settes av 

til prosjektarbeidet som finansieres av NBFs oppsparte midler. Dette er en investering som hurtig vil 

betales tilbake ved medlemsklubbvekst. Alternativt bør denne stillingen finansieres av å erstatte en av 

dagens trenerstillinger i NBFs organisasjonskart. I dagens økonomiske situasjon er det viktigere å 

skaffe flere inntekter via nye medlemsklubber enn å fortsette med høye kostnader. 

Begrunnelse: 

Samme som teksten i styrets strategiarbeide: «En analyse av andre idretters vekststrategier viser at 

de største suksessfaktorene er flerårig satsing på hallbygging, hallutvikling og hallforvaltning koblet til 

flerårig satsing og oppfølgning av idrettslag som ønsker å igangsette badmintongrupper.. Det tar i snitt 

3-10 år å bygge opp bærekraftige badmintonklubber/grupper, og 5-20 år å bygge eller får driftsansvar 

på nye haller og NBF ønsker å videreutvikle egen organisasjon ved ansette en fulltidsstilling med 

ansvar for flerårig hallforvaltning/klubbutvikling på NBF forbundskontoret snarest. Denne stillingen vil 

også drifte deler av kretsenes flerårige hallvaltningsarbeide og årlige hallfordelingsprosesser.» 

Denne stillingen er også tett koblet til OFBK sak 5, hvor det dokumenteres at hallfordelings-prosesser i 

større byer og kommuner er årlig blitt mer og mer formaliserte og arbeidskrevende. I Oslo er for 

eksempel badminton den eneste «større» idretten som ikke har fast ansatte flerårige forhandlere. 

Rundt Klemetsrud/Oslo syd er det også en god mulighet for et ekstraordinært hallutviklingsprosjekt 

som har potensialet til å bli en dedikert privat badmintonhall for Oslo-området og en av få i Norge. Vi 

trenger flere hallløsninger slik som Kristiansand har utviklet, og her er en unik mulighet med 

videreføring av en eksistrende plasthall med 6 baner, som først skal flyttes og deretter nybygges som 

et sidebygg til en stor innendørs fotballhall. Dette prosjektet er større enn frivillighet på klubb, idrettslag 

og særkretsnivå, og bør også prosjektkoordineres av denne fulltidsstillingen. En eventuell racketon-

hall i Grorud-dalen og en megahall i Haugerud bør også prosjektkoordineres av rollen. 

Har NBF forbundskontoret en fulltidsstilling med hallforvaltning/klubbutvikling så vil det også være 

enklere å større lignende hallutviklingsprosjekter i andre deler av Norge, ref. den nye hallen i 

Fyllingsdalen som ble markedsført så godt på NRK gjennom NM seniorer badminton 2022. 

Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget. 

Til saken hadde følgende ordet: Delegat nr. 66, Kjetill Gunnarson, Vestre Aker Skiklubb, badminton 

Vedtak: Saken sendes styret som en oversendelsessak. 

 

4. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS 

Budsjettere og flytte deler av kretsenes flerårige hallforvaltnings- og klubbutviklings-arbeide og årlige 

hallfordelingsprosesser til fast stilling forbundskontoret NBF.  

Gammel tekst: 

Egne tekster mangler 

Ny tekst: 

En analyse av andre idretters vekststrategier viser at de største suksessfaktorene er flerårig satsing 

på hallbygging, hallutvikling og hallforvaltning koblet til flerårig satsing og oppfølgning av idrettslag 

som ønsker å igangsette badmintongrupper. Det tar i snitt 3-10 år å bygge opp bærekraftige 
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badmintonklubber/grupper, og 5-20 år å bygge eller får driftsansvar på nye haller og NBF ønsker å 

videreutvikle egen organisasjon ved ansette en fulltidsstilling med ansvar for flerårig hallforvaltning/ 

klubbutvikling på NBF forbundskontoret snarest. Denne stillingen vil også drifte deler av kretsenes 

flerårige hallvaltningsarbeide og årlige hallfordelingsprosesser. 

Først og fremst bør denne endringen gjelde fra 2022-24. Årstinget kan alternativt velge å be 

innkommende styre ta dette ønsket til gjennomføring eller til etterretning med styrets interessegrad. 

Resultater skal da rapporteres i sakspapirene før årstinget 2024. En budsjettpost koble til sak 4 bør 

settes av til prosjektarbeidet som finansieres av NBFs oppsparte midler. 

Begrunnelse:  

Samme som styrets strategiarbeide: «En analyse av andre idretters vekststrategier viser at de største 

suksessfaktorene er flerårig satsing på hallbygging, hallutvikling og hallforvaltning koblet til flerårig 

satsing og oppfølgning av idrettslag som ønsker å igangsette badmintongrupper. Det tar i snitt 3-10 år 

å bygge opp bærekraftige badmintonklubber/grupper, og 5-20 år å bygge eller får driftsansvar på nye 

haller og NBF ønsker å videreutvikle egen organisasjon ved ansette en fulltids-stilling med ansvar for 

flerårig hallforvaltning/ klubbutvikling på NBF forbundskontoret snarest. Denne stillingen vil også drifte 

deler av kretsenes flerårige hallvaltningsarbeide og årlige hallfordelingsprosesser.» Skal man vokse 

må man ha en portefølje av muligheter hvor kun få lykkes per år. 

Hallfordelings-prosesser i større byer og kommuner er årlig blitt mer og mer formaliserte og 

arbeidskrevende. I Oslo er for eksempel badminton den eneste «større» idretten som ikke har fast 

ansatte flerårige forhandlere, og skal badminton lykkes med sin «dobbelt så store – dobbelt så aktiv 

må egen organisasjon og prosesser profesjonaliseres. 

OFBF – Oslofjorden badmintonkrets har nå nådd en smertegrense for arbeidsoppgaver som 

håndteres av frivillige roller, og trenger å flerårige profesjonalisere hallforvaltnings- og hallfordelings-

prosessene. Som 35% av alle badmintonmedlemmer 2021 i Norge blir det for stort (opp fra 23% i 

201), og rollen bør sentraliseres til NBF forbundskontoret, særlig da det er et potensiale for tusenvis av 

nye medlemmer over relativt få år på Østlandet og i Oslo. Forslagsstiller har vært av og på som 

styremedlem i Oslofjorden badmintonkrets siden tidlig 1980- tall og har sett hvordan kretsen 

regelmessig kollapser etter å ha brent ut frivillige. Nå er det like før igjen, og badmintonsporten i Norge 

bør pro-aktivt gjøre en organisasjonssentralisering. 

Ingen visste hva badminton var i Klemetsrud/Mortensrud-området for to år siden. Nå er det 270 

medlemmer per 14/5, så det er mange lavthengende frukt å plukke slik nevnt i årtinget 2014, særlig fra 

våre nye landsmenn og kvinner, og fra ulike særlig asiatiske minoritetsgrupper. 

Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.  

Til saken hadde følgende ordet: Delegat nr. 66, Kjetill Gunnarson, Vestre Aker Skiklubb, badminton 

Vedtak: Saken sendes styret som en oversendelsessak. 

 

5. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS 

NBF/Idrettens regnskapskontor forhandler og tilbyr underslagsforsikring for særkretser og klubber.  

Gammel tekst:  

Kretser og klubber forhandler selv underslagsforsikringer individuelt  

Ny tekst:  

NBF forhandler og tilbyr/formidler underslagforsikring for særkretser og klubber. Først og fremst bør 

denne endringen gjelde fra 2022-24. Årstinget kan alternativt velge å be innkommende styre ta dette 

ønsket til gjennomføring eller til etterretning med styrets interessegrad. Resultater skal da 

rapporteres i sakspapirene før årstinget 2024. En mindre budsjettpost bør settes av til 

prosjektarbeidet som finansieres av NBFs oppsparte midler.  
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Begrunnelse:  

§12-3 i 2015-versjonen av NIF lov for særkrets sier at «Underslagforsikring skal være tegnet for dem 

som disponerer.» Gradvis bør alle kretser innarbeide dette i sine lover. Mener å huske at dette også 

gjelder klubber. Om NBF forhandler og tilbyr løsninger for alle sine kretser og klubber gjøres arbeidet 

kun en gang istedenfor mange ganger. NBF har også større forhandlingsmakt, særlig når Gjensidige er 

et av selskapene som tilbyr underslagsforsikring. Det er også en viss sannsynlighet for at 

underslagsforsikring vil falle under arbeidsgiveransvar for kretsmedarbeidere, men hovedargumentet 

er rasjonalisering, effektivisering og kostnadsbesparelser.  

Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler forslaget.  

Til saken hadde følgende ordet: Delegat nr. 66, Kjetill Gunnarson, Vestre Aker Skiklubb, badminton 

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

6. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS 

Igangsette prosjekt delvis felles tiltak for IKT-infrastruktur-, TEAMS-, sosiale medier og 

databaseforvaltnings punkter  

Gammel tekst:  

Egne tekster mangler  

Ny tekst:  

NBF har en serie IKT-ressurser som forvaltes løpende; ressurser som IKT-infrastruktur-, TEAMS-, 

sosiale medier og databaseforvaltnings. Det er derfor på tide med et middels evaluerings- og 

dokumentasjonsprosjekt som skal se på fremtidens målsetninger, prosesser, apper, infrastrukturer og 

databaseverktøy parallelt med arbeidsfordeling for de fire nivåene styre-kontor-krets-klubb. Det er ikke 

tilstrekkelig å bare evaluere hva som gjøres på på forbundskontor. Først og fremst bør denne 

endringen gjelde fra 2022-24. Årstinget kan alternativt velge å be innkommende styre ta dette ønsket 

til gjennomføring eller til etterretning med styrets interessegrad. Resultater skal da rapporteres i 

sakspapirene før årstinget 2024. En mindre budsjettpost bør settes av til prosjektarbeidet som 

finansieres av NBFs oppsparte midler. 

Begrunnelse:  

Samme som i styrets strategiarbeide:  

NBF og utvalgte kretser har flere markedsføringskanaler å forvalte parallelt  

• NBF mailinglister pro-aktive krets/klubbledere  

• NBF mailinglister utvidede krets/klubbkontakter  

• NBF mailinglister dedikerte krets/klubbfunksjonskontakter  

• NBF Episerver kalender www.badminton.no  

• NBF Episerver hierarki-sider www.badminton.no  

• NBF Episerver arrangements-sider www.badminton.no  

• NBF Episerver webnyhet www.badminton.no  

• NBFs facebookside  

• Hashtags @badminton @badmintonnorge @badmintonkrets  

• NBFs Instagramside  

• Hashtags #badminton #badmintonnorge #badmintonkrets  

• NBFs TEAMS-rom (antageligvis flere rom)  

• NBF mailingrunder viktigste deltakelseskandidater  

• NBF ringerunder viktigste deltakelseskandidater  

• Lignende kanaler utvalgte kretser  

Noen IKT-ressurser som aktivt bør utvikles og løpende forvaltes er:  



 
 

 

 30 

• Bygge mailinglister for flere nivåer enn klubbkontakt og samle inn minst to emailer per nivå  

• Klubbkontakt  

• Trenere  

• Interesserte i å motta generell mailingliste  

• Bygge TEAMS/webside/andre sosiale medier-infrastrukturer på både forbund-krets-klubb-nivå 

og tilby/administrere løsninger særlig til kretsene. Enormt mye dobbeltarbeide i dag 

Nudge-prinsipper bør inn i NBFs ulike digitale markedsføringskanaler  

Innhold  

• Troverdig innhold / enkle og oversiktelige søkehierarkier / sortering etter ulike parallelle 

tjenestehierarkier / mobilvennlig dele «den gode historien» / dele gode tips / levende nettsider 

Landingssider  

• for mange utvalgte produkter, tjenester og enheter  

Spredningkanaler  

• Sosiale medier som FB, FB-grupper, Instagram, YouTube og Twitter  

• Hensikten er å få følgerne til å gå videre til nettside-registreringer  

• Hashtags @facebook #instagram blir også viktigere og viktigere] 

NBF forbundskontoret har en lang vei å gå mot en effektiv markedsføringsstrategi, slik 

kanselleringsratene for blant annet trenerseminarer over flere år har vist.  

• Antall eksisterende klubber som velger å melde seg inn i NBF er også en viktig indikator. Der 

har nok prosenten falt kraftig de siste årene.  

• Skal vi bli dobbelt så store i 2025 er det viktig å begynne med push-markedsføring og nudge-

markedsføringer i størst mulig grad, bygge systematisk opp større medlems-, spiller-, og 

trener-databaser på forbundskontoret som brukes pro-aktivt kontinuerlig i nudge-

markedsføringen, og bevege oss mer og mer vekk fra dagens kultur med pull-markedsføring 

og prosjektbasert markeds/ tilbudskommunikasjon.  

• Som Oslofjorden badmintonkrets er dette de største [markedsførings]endringene vi har gjort 

over de siste årene, som blant annet har medført 50% medlemsvekst i Oslo i koronaåret 2020, 

[og 23% nudge-vekst i OFBKs trappetrinn-vekst]  

• Mange små nudges til en stor og voksende kontaktdatabase flere ganger i året på mange 

utviklingstrappetrinn, i stedet for en gang i året pull-kommunikasjon. OFBK stiller gjerne opp 

hvis noen vil diskutere. Sitter antagelig på den største emaillisten til trenere, som vel er 

hovedmålgruppen til [trener] seminarene. Hovedrådet vil være at sosial media påminnelser og 

resultater per NBF-arrangement blir årshjul-baserte  

• Tilpasset markedsføring per trappetrinngruppe i våre databaser er kjernen, om det er til 

klubber, til trenere, til dommere, til spillere med flere.  

• Røffe statistikker viser at badminton.no stort sett viser gjennomførte aktiviteter og lite 

fremtidsmuligheter. Dette må snarest endres. Videre må den hierarkiske tjenestelayout 

oppdateres dramatisk. Dagens nettsider er direkte rotete og lite oversiktelige. 

Denne saken blir mer en opplisting av viktige problemstillinger som må håndteres løpende, men burde 

likevel vise viktigheten av å jobbe jevnt og trutt med området fremover. 

Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.  

Til saken hadde følgende ordet: Delegat nr. 66, Kjetill Gunnarson, Vestre Aker Skiklubb, badminton 

Vedtak: Saken sendes styret som en oversendelsessak. 
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7. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS 

Igangsette prosjekt delvis felles infrastruktur for forvaltning NBFs ressurspooler for klubber, 

medlemmer, spillere, trenere, dommere, oppmenn, og arrangører 

Gammel tekst: 

Egne tekster mangler 

Ny tekst: 

NBF har en serie ressurspooler som forvaltes løpende; ressurser som klubber, medlemmer, spillere, 

trenere, dommere, oppmenn, og arrangører. Hver av disse trenger egne databaser, mailinglister og 

forvaltningsprosesser. Det er derfor på tide med et middels evalueringsog dokumentasjonsprosjekt 

som skal se på fremtidens målsetninger, prosesser, and infrastrukturer og databaseverktøy parallelt 

med arbeidsfordeling for de fire nivåene styre-kontor-krets-klubb. Det er ikke tilstrekkelig å bare 

evaluere hva som gjøres på på forbundskontor. 

Først og fremst bør denne endringen gjelde fra 2022-24. Årstinget kan alternativt velge å be 

innkommende styre ta dette ønsket til gjennomføring eller til etterretning med styrets interessegrad. 

Resultater skal da rapporteres i sakspapirene før årstinget 2024. En mindre budsjettpost bør settes av 

til prosjektarbeidet som finansieres av NBFs oppsparte midler. 

Begrunnelse: 

Samme som i styrets strategiarbeide: «NBF har en serie ressurspooler som forvaltes løpende; 

ressurser som klubber, medlemmer, spillere, trenere, dommere, oppmenn, og arrangører. Hver av 

disse trenger egne databaser, mailinglister og forvaltningsprosesser. Det er derfor på tide med et 

middels evaluerings- og dokumentasjonsprosjekt som skal se på fremtidens målsetninger, prosesser, 

and infrastrukturer og databaseverktøy parallelt med arbeidsfordeling for de fire nivåene styre-kontor-

krets-klubb. Det er ikke tilstrekkelig å bare evaluere hva som gjøres på forbundskontor.» 

Noen ressurspooler som aktivt bør utvikles og løpende forvaltes er: 

• Trenerpool til klubbtrening tidligere VGS-elever/andre anbefalinger 

• Her har ikke OFBK ikke lykkes å samle inn navn fra de siste årene. 

• En OFBK analyse fra våren 2022 av NIF-appen Idrettskurs viser at ikke registrert 

• Disse navnene trenger kretsene for å kunne pro-aktivt tilby klubbene trenere 

• Trenerpool til skolebadminton markedsføringssamlinger 

• Prosesstøtte til skolebadminton (første implementeringsskritt er for stort) 

• Sentralisering og standardisering kontrakter/lønnsbetaling trenere/dommere 

• Registrere historiske trenerferdigheter/sertifikater og overføring til MinIdrett 

• Sentralisering forvaltning kompetansedatabaser trenere/dommere mv 

• Igangsette prosjekt som dokumenterer trenerkursinnhold og prosesser på HR L&D 

nivå 

• Hvis skal sentralisere kursarrangement til forbundskontoret, bør diskuteres formelt 

• Viktig ha ansvarsfordeling dokumentasjon forbund-krets-klubb 

Noen statusspørsmål som løpende er stilt fra OFBK til NBF er (ikke fått svar på flere måneder): 

• Status kommunikasjon/diskusjon forbundskontor/kretser kursprosesser 2022 og 

fremover 

• Status vårens gjennomførte og fortsatt planlagte kurs Norge krets for krets 

• Status vårens kansellerte kurs Norge krets for kurs inklusiv avbestilling haller 

• Status dokumentasjon hvem kansellerte kursene og hallene når 

• Når kurs er kansellert må haller kanselleres for å unngå fakturaer 

• Ikke kansellerte haller vil dermed faktureres forbundskontoret 

• Status nåværende trenerpooler kurs for kurs. Hvor mange kandidater finnes 

• Aktivitetslederkurs 

• Trener 1 kurs 

• Trener 2 kurs 
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• Dommer kurs 

• Oppmanns kurs 

• Arrangør kurs 

• Status og historikk kommunikasjon/diskusjon trenerkandidat Radu Carlan. 

• Hvilken nåværende rolle mener forbundskontoret Radu nå har 

• Status bestillingstidsfrister Norge krets for krets for haller til 2022-23 

• For Oslo/Oslofjorden er tidsfristene tidlig april 2022. Tipper lignende i storbyer 

• Hvem fra forbundskontor/kompetansekomite har ansvar for tidsfristene 

• Planer fremtidige trenerpooler kurs for kurs 

• Planer og behov for fremtidige NIF sertifiseringer (er slike sertifiseringer virkelig prioritet 1) 

• Planer fremtidige kurs Norge krets for krets 2022-23 

• Planer fremtidige kurs og ansvarsfordeling forbundskontor og kretser 

• Status planlagte møter forbundskontor og kretser om neste skritt 2022-23 

Denne saken blir mer en opplisting av viktige problemstillinger som må håndteres løpende, men burde 

likevel vise viktigheten av å jobbe jevnt og trutt med området fremover. 

OFBK som krets er særlig frustert over (manglende) fremdrift og saksgang for trener 1 og trener 2 kurs 

og håper på en kraftig profesjonalisering i fremtiden. Den viktigste forutsetningen for profesjonalisering 

er dokumentasjon av kurs, formalisering av prosesser, regelmessige samtaler og dokumentasjon av 

ansvarsfordeling mellom forbundskontor, krets, og kursdeltakere, databaseprosesser,  

databasekvalitetssikring med mere. 

Dersom forbundskontoret tar et pro-aktivt ansvar for Sentralisering og standardisering 

kontrakter/lønnsbetaling trenere/dommere tror OFBK at det er store effektiviseringsgevinster og 

pengebeløp å spare for hele badminton-Norge fremover. I dag er det ekstremt mye dobbelt- og 

trippeltarbeide. 

Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.  

Til saken hadde følgende ordet: Delegat nr. 66, Kjetill Gunnarson, Vestre Aker Skiklubb, badminton 

Vedtak: Saken sendes styret som en oversendelsessak. 

 

8. OSLOFJORDEN BADMINTONKRETS 

Innføring og formalisering av NBF saksbehandlingssystem 

Gammel tekst: 

Egne tekster mangler.  

Ny tekst: 

For å forbedre, å dokumentere og å kvalitetsikre den daglige kommunikasjonen mellom 

forbundskontor og kretsene/klubbene/spillerene/dommerene/arrangørene m.fl. ønsker NBF å innføre 

et elektronisk saksbehandslingssystem med tilhørende prosessformaliseringer. 

Først og fremst bør denne endringen gjelde fra 2022-24. Årstinget kan alternativt velge å be 

innkommende styre ta dette ønsket til gjennomføring eller til etterretning med styrets interessegrad. 

Resultater skal da rapporteres i sakspapirene før årstinget 2024. En mindre budsjettpost bør settes av 

til prosjektarbeidet som finansieres av NBFs oppsparte midler. 

Begrunnelse: 

Samme som teksten i styrets strategiarbeide: «For å forbedre, å dokumentere og å kvalitetssikre den 

daglige kommunikasjonen mellom forbundskontor og 

kretsene/klubbene/spillerene/dommerene/arrangørene m.fl. ønsker NBF å innføre et elektronisk 

saksbehandslingssystem med tilhørende prosessformaliseringer.» 
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Nåsituasjon – tilfeldigheter og uten sporing 

Dagens NBF email-saks-kommunikasjons-kultur er en sort-hull-katastrofe som dreper energien. 

Badmintonkretser/klubber er ofte bundet av tidsfrister og prosessløp gitt av årshjul. Bommer man må 

man ofte vente til neste år. Dagens sakskommunikasjon med NBF forbundskontoret tar oftere uker og 

måneder enn det tar dager og timer. 

Eksempler på dagens email-looper 

• Intet svar på 1. email 

• Etter 2-3 emailpurringer, delsvar tilbake 

• Intet svar på 2. email som respons delsvar 

• Telefon plukkes ikke opp 

• Etter 2-3 emailpurringer, får beskjed kun en som ber om dette, kan ikke forfordele 

• 3. email sendes som viser fleres behov 

• Etter 2-3 emailpurringer, får beskjed «nei» uten eskaleringsmuligheter og budsjettposter 

Ønsket situasjon – forutsigbarhet og sporbarhet 

Nytt online saksbehandlingssystem innføres, og email-/TEAMS-mellomløsning inntil app innføres. Ber 

ikke nødvendigvis om hastighet, men forutsigbarhet. En midlertidig prosessformalisering kan være; 

1. Mottak av emailsaksforespørsel med hastemerknad (høy/middels/lav) 

2. Sak logges i felles xls-fil eller annen enkel saksbehandlingslogg 

3. Retur-email innen 24 timer (eller mandag hvis mottatt fredag) med 

• Saksnummer – kanskje Krets: OFBK sak 0005 eller løpenummer 

• Saksbehandler allokeres med navn og kontaktdetaljer 

• Saken skal være behandlet innen DATO 

• Hvis forespørsel uklar, melding via TEAMS (ikke email) 

• «Hei, trenger en avklaringssamtale med deg om Sak 005» 

4. Saksbehandling innad i NBF-systemet 

• Hvis forespørsel trenger diskusjon, melding via TEAMS (ikke email) 

• «Hei, trenger en avklaringssamtale med deg om Sak 005» 

5. Returemail innen gitt DATO med 

• JA – saken er grei 

• NEI – men neste skritt er 

• Eskaleringspunkt innen forbundskontoret, hvis finnes 

• Eskaleringspunkt innen forbundsstyret/komiteene, skal finnes 

• Budsjettposten som bør prøve å påvirkes til neste årshjulsyklus 

Kan gjerne diskutere andre mellomløsninger med logger. 

Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.  

Til saken hadde følgende ordet: Delegat nr. 66, Kjetill Gunnarson, Vestre Aker Skiklubb, badminton 

Vedtak: Saken sendes styret som en oversendelsessak. 

 

9. MOSS BK 

Forbundstinget 2024 

Gammel tekst: 

Fra årboken 2020: SAK 15: BESTEMME STED FOR FORBUNDSTINGET 2022Forbundsstyret 

foreslår: Forbundsstyret gis fullmakt til å bestemme sted for Forbundstinget 2022. 
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Ny tekst: 

Forbundsstyret gis fullmakt til å bestemme sted for Forbundstinget 2024, men pålegges å legge til 

rette for digital deltagelse. 

Begrunnelse: 

Klubber og kretser vil få anledning til å velge å spare inn på administrasjon og bruke disse midlene til 

aktivitet. Vi tror også at flere klubber og kretser vil vurdere å delta på tinget dersom det er mulig å delta 

digitalt. 

Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler forslaget 

Til saken hadde følgende ordet: Delegat nr. 23, Ferenc Macsali, Bergen BK, delegat nr. 54, Nils Petter 

Johansen, Nøtterøy BK, delegat nr. 31, Michael Fyrie-Dahl, Drammen BK, delegat nr. 20, Rune Baard 

Hansen, Telemark/Vestfold/Buskerud Badmintonkrets, Emmy Kamilla Johansen, Nøtterøy BK 

Vedtak: Forslaget til Moss BK ble ikke vedtatt. 23 stemte for. 

 

10. FORBUNDSSTYRET 

Ny «INSTRUKS FOR NBF`S KONTROLLUTVALG» 

Forbundsstyret foreslår at følgende vedtas som ny «Instruks for NBFs Kontrollutvalg: 

INSTRUKS FOR NBF`S KONTROLLUTVALG 

Vedtatt av Forbundsstyret 23. januar 2022 

«1. Kontrollutvalgets mandat 

Kontrollutvalgets oppgaver følger av NIFs lov § 2-12, dvs. kontrollere at NBFs styre utfører de 

oppgaver NBFs styre er tillagt etter NBFs lov §14. 

NBFs styre skal sørge for at utvalget, ved oppstart, får en gjennomgang av styrets virksomhet, og 

deretter gi utvalget en oversikt over hvordan styret planlegger å gjennomføre styrets lovpålagte 

oppgaver og tingvedtakene i tingperioden. 

Kontrollutvalget må selv vurdere hvilke områder det særlig skal ha fokus på i tingperioden, og 

utarbeide en sjekkliste og plan for arbeidet med sine kontrollhandlinger. Retningsgivende dokumenter 

vil være NBFs lov § 20-(3), vedtatt budsjett og øvrige tingvedtak. 

Forhold knyttet til øvrige tingvalgte organer og organisasjonsledd i NBF skal kun vurderes der 

forholdet vedrører de oppgaver styret er tillagt etter NBFs lov. 

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, varslingsmottak eller et rådgivende organ for Idrettsstyret. 

Dersom utvalget mottar henvendelser knyttet til enkeltsaker, skal kontrollutvalg henvise vedkommende 

til andre organer i NBF. 

2. Møter i utvalget 

Møter i kontrollutvalget avholdes med den frekvens, og på den måten, utvalget selv anser 

hensiktsmessig i forhold til de oppgaver utvalget skal utføre. 

Kontrollutvalget skal ved oppstarten av sitt arbeid avtale en møteplan for møter med Forbundsstyret 

og engasjert revisor. Presidenten eller annet styremedlem møter på vegne av Forbundsstyret. 

Dersom kontrollutvalget i tingperioden anser at Forbundsstyret ikke utfører de oppgaver det er tillagt 

etter loven på en forsvarlig måte, eller det avdekkes andre mangler ved styrets virksomhet, skal 

utvalget gjøre oppmerksom på dette i møter med Forbundsstyret. Kontrollutvalget skal vurdere om 

eventuelle endringer forbundsstyret beslutter som følge av tilbakemeldingene fra kontrollutvalget, er 

tilstrekkelige. 

Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling ved eventuelt forfall fra faste medlemmer. 
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NBF stiller sekretariatfunksjon til rådighet for utvalget. 

3. Dokumentasjon og kommunikasjon med Forbundsstyret og andre 

Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser 

nødvendig for å utføre sine oppgaver. 

Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på Forbundstinget, og kan 

avgi en uttalelse til disse dersom utvalget finner det nødvendig. 

Kontrollutvalget kan be Forbundsstyret tilrettelegge for at utvalget, ved behov, kan møte 

administrasjonen for å få nødvendig informasjon. 

4. Protokoll og dokumentasjon 

Kontrollutvalget skal føre protokoller fra møter og sikre skriftlighet rundt kommunikasjon som utvalget 

har med Forbundsstyret og andre. 

I protokollen skal det fremgå at utvalget har vurdert medlemmenes habilitet. 

5. Konfidensialitet 

Kontrollutvalgets medlemmer skal bevare taushet om fortrolige forhold de gjøres kjent med i 

forbindelse med sitt verv. 

Opplysninger utvalget mottar skal kun benyttes for utføring av utvalgets oppgaver, og skal ikke gis til 

utenforstående. Utvalget skal behandle opplysningene forsvarlig og i samsvar med 

personvernreglene. 

Kontrollutvalgets interne diskusjoner bør anses konfidensielle med mindre utvalget bestemmer noe 

annet i den enkelte sak. 

Kontrollutvalget beslutter selv i det enkelte møte hva som skal offentliggjøres. 

6. Kontrollutvalgets beretninger 

Kontrollutvalget skal avgi beretning til forbundstinget, som skal være oversendt Forbundsstyret iht. de 

frister som er fastsatt for utsending av saksdokumenter til Forbundstinget. 

Beretningene skal inneholde en beskrivelse av kontrollutvalgets arbeid i den aktuelle perioden, hva 

kontrollutvalget har hatt særlig fokus på å kontrollere, samt utvalgets konklusjon på om Forbundsstyret 

har utført de oppgaver det er tillagt etter NIFs lov. 

7. Deltakelse på Forbundstinget 

Utvalgets medlemmer møter på Forbundstinget. Utvalgets leder, eller det medlem lederen utpeker, 

kan redegjøre for beretningen, og hvordan utvalget har arbeidet i tingperioden.» 

Begrunnelse: 

Instruksen er revidert og oppdatert i henhold til NIFs sist oppdaterte «Instruks for NIFS Kontrollutvalg» 

vedtatt på Idrettstinget 16.-17. oktober 2021. 

Til saken hadde følgende ordet: Delegat nr. 54, Nils Petter Johansen, Nøtterøy BK, Kontrollutvalget 

ved Anne Gro Rikheim, delegat nr. 54, Marius Sørby, Sandefjord BK, delegat nr. 37, Torstein 

Reistadbakk, Haugerud I.F. Badmintongruppe, delegat nr. 20, Rune Baard Hansen, 

Telemark/Vestfold/Buskerud Badmintonkrets, delegat nr. 50 Rune Lavik-Haug, Moss BK,  

 

Nøtterøy BK foreslo følgende: 10. FORBUNDSSTYRET – Justert forslag fra Nøtterøy BK 
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INSTRUKS FOR NBF`S KONTROLLUTVALG 

1. Kontrollutvalgets mandat 

Kontrollutvalgets oppgaver følger av NIFs lov § 2-12, dvs. kontrollere at NBFs styre utfører de 

oppgaver NBFs styre er tillagt etter NBFs lov §14. 

NBFs styre skal sørge for at utvalget, ved oppstart, får en gjennomgang av styrets virksomhet, og 

deretter gi utvalget en oversikt over hvordan styret planlegger å gjennomføre styrets lovpålagte 

oppgaver og tingvedtakene i tingperioden. 

Kontrollutvalget må selv vurdere hvilke områder det særlig skal ha fokus på i tingperioden, og 

utarbeide en sjekkliste og plan for arbeidet med sine kontrollhandlinger. Retningsgivende dokumenter 

vil være NBFs lov § 20-(3), vedtatt budsjett og øvrige tingvedtak. 

Forhold knyttet til øvrige tingvalgte organer og organisasjonsledd i NBF skal normalt kun vurderes der 

forholdet vedrører de oppgaver styret er tillagt etter NBFs lov. Kontrollutvalget avgjør selv om de skal 

utføre ytterligere kontroll av tingvalgte organer mv., se siste avsnitt under i dette punkt. 

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, varslingsmottak eller et rådgivende organ for Idrettsstyret. 

(strykes). Dersom utvalget mottar henvendelser knyttet til enkeltsaker, skal kontrollutvalg henvise 

vedkommende til andre organer i NBF. 

Kontrollutvalget avgjør selv hva som faller innenfor deres mandat. Deres avgjørelse kan ikke 

overprøves av andre, heller ikke av Forbundsstyret. I dette ligger det blant annet at Forbundsstyret, 

eller andre, ikke kan nekte å levere ut dokumenter eller annen informasjon som Kontrollutvalget ber 

om. 

2. Møter i utvalget 

Møter i kontrollutvalget avholdes med den frekvens, og på den måten, utvalget selv anser 

hensiktsmessig i forhold til de oppgaver utvalget skal utføre. 

Kontrollutvalget skal ved oppstarten av sitt arbeid avtale en møteplan for møter med Forbundsstyret 

og kan avtale det samme med engasjert revisor. Presidenten eller annet styremedlem møter på vegne 

av Forbundsstyret, eller i skriv til Forbundsstyret. 

Dersom kontrollutvalget i tingperioden anser at Forbundsstyret ikke utfører de oppgaver det er tillagt 

etter loven på en forsvarlig måte, eller det avdekkes andre mangler ved styrets virksomhet, skal 

utvalget gjøre oppmerksom på dette i møter med Forbundsstyret. Kontrollutvalget skal vurdere om 

eventuelle endringer forbundsstyret beslutter som følge av tilbakemeldingene fra kontrollutvalget, er 

tilstrekkelige. 

Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling ved eventuelt forfall fra faste medlemmer. 

NBF stiller sekretariatfunksjon til rådighet for utvalget, etter utvalgets eget behov. 

3. Dokumentasjon og kommunikasjon med Forbundsstyret og andre 

Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser 

nødvendig for å utføre sine oppgaver. 

Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på Forbundstinget, og kan 

avgi en uttalelse til disse dersom utvalget finner det nødvendig. 

Kontrollutvalget kan møte administrasjonen for å få nødvendig informasjon. Forbundsstyret skal 

informeres om dette i forkant, men kan ikke nekte slike møter. 

4. Protokoll og dokumentasjon 

Kontrollutvalget skal føre protokoller fra møter og sikre skriftlighet rundt kommunikasjon som utvalget 

har med Forbundsstyret og andre, så sant dette innebærer informasjon Kontrollutvalget vil legge vekt 

på i sitt arbeid. 
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I protokollen skal det fremgå at utvalget har vurdert medlemmenes habilitet. 

Kontrollutvalget kan kreve at rapport, eller annen orientering fra dem, skal legges ut på NBFs 

hjemmeside, se også siste avsnitt i pkt. 5 under. 

5. Konfidensialitet 

Kontrollutvalgets medlemmer skal bevare taushet om fortrolige forhold de gjøres kjent med i 

forbindelse med sitt verv. 

Opplysninger utvalget mottar skal kun benyttes for utføring av utvalgets oppgaver. Utvalget skal 

behandle opplysningene forsvarlig og i samsvar med personvernreglene. 

Kontrollutvalgets interne diskusjoner bør anses konfidensielle med mindre utvalget bestemmer noe 

annet i den enkelte sak. 

Kontrollutvalget beslutter selv i det enkelte møte hva som skal offentliggjøres. 

6. Kontrollutvalgets beretninger 

Kontrollutvalget skal avgi beretning til forbundstinget, som skal være oversendt Forbundsstyret iht. de 

frister som er fastsatt for utsending av saksdokumenter til Forbundstinget. 

Beretningene skal som et minimum inneholde en beskrivelse av kontrollutvalgets arbeid i den aktuelle 

perioden, hva kontrollutvalget har hatt særlig fokus på å kontrollere, samt utvalgets konklusjon.  

7. Deltakelse på Forbundstinget 

Utvalgets medlemmer kan møte på Forbundstinget. Utvalgets leder, eller det medlem lederen utpeker, 

skal møte på forbundstinget og kan skal der redegjøre for i det minste beretningen, og hvordan 

utvalget har arbeidet i tingperioden.» 

 

Vedtak: Forbundsstyrets forslag ble ikke vedtatt. Nøtterøy BK sitt forslag ble vedtatt. 21 stemte mot. 

 

11. FORBUNDSSTYRET 

Ny «INSTRUKS FOR NBF`S VALGKOMITE» 

«INSTRUKS FOR NBFS VALGKOMITÉ 

Vedtatt av Forbundsstyret 4. mai 2022 

Valgkomiteens oppgave er å legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges av 

Forbundstinget, med unntak av kandidater til valgkomiteen, jf. NIFs lov § 2-18 og § 3-4 t) og u). 

1. Innledende arbeid 

Så snart valgkomiteen er valgt, skal leder innkalle til et møte for planlegging av valgkomiteens arbeid, 

arbeidsform og fastsettelse av en tidsplan. 

Valgkomiteen bør ha dialog med generalsekretær i arbeidsprosessen, men det presiseres at 

valgkomiteen er førende i dialogen. 

2. Møter 

Møter i valgkomiteen avholdes med den frekvens, og på den måten, komiteen selv anser 

hensiktsmessig. 

Det skal føres referater fra møtene, der det fremgår at komiteen har vurdert medlemmenes habilitet. 

Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling ved eventuelt forfall fra faste medlemmer. 
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3. Deltakelse på møteplasser 

Valgkomiteens leder, eller det medlem lederen utpeker skal blant annet delta på NBFs ledermøter og 

andre møteplasser for øverste tillitsvalgte i organisasjonen, for å høre organisasjonen om deres 

forventninger til nytt styre, orientere om hvilken prosess valgkomiteen legger opp til og status i 

arbeidet. 

4. Henvendelse til de tillitsvalgte i NBF 

Valgkomiteen skal kontakte alle tillitsvalgte for å avklare om de ønsker å ta gjenvalg for samme, eller 

annet verv, i neste tingperiode, med svarfrist senest 1. januar samme år som Forbundstinget finner 

sted. 

5. Forslag på kandidater 

Valgkomiteen skal rette henvendelse til kretser og klubber og be om forslag til kandidater til alle verv 

som skal velges på Forbundstinget, med unntak for kandidater til valgkomiteen, med svarfrist innen 

15. februar samme år som Forbundstinget finner sted. I henvendelsen skal valgkomiteen angi hvilke 

tillitsvalgte som har ønsket gjenvalg. Komiteen kan på fritt grunnlag også vurdere andre kandidater 

enn de som er foreslått. 

Valgkomiteen skal utarbeide et kandidatskjema som forslagsstillere og kandidater skal fylle ut. 

Skjemaet skal blant annet inneholde opplysninger om valgbarhet etter NIFs og NBFs lov, eventuelle 

økonomiske særinteresser, bindinger/habilitetsutfordringer og andre opplysninger som valgkomiteen 

bør bli kjent med. I kandidatskjemaet skal det også oppgis hvilken eventuell profesjonell og organisert 

bistand en kandidat har anvendt, betalt eller i form av tjenesteytelser. 

Medlem av valgkomiteen som selv blir kandidat til verv, plikter etter NIFs og NBFs lov å tre ut av 

valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at 

vedkommende ikke er aktuell for vervet. 

6. Vurdering av kandidatene og sammensetning av de tingvalgte organene 

Valgkomiteen skal vurdere om kandidaten er egnet for vervet, dvs. om kandidaten har den 

nødvendige kunnskap, erfaring, motivasjon og kapasitet til å utføre tillitsvervet på en tilfredsstillende 

måte. 

Valgkomiteen skal vurdere om det bør gjennomføres samtaler, eller innhentes opplysninger fra 

forslagsstiller, kandidaten eller andre. 

Valgkomiteen skal vurdere behovet for kontinuitet, og for en hensiktsmessig utskifting i de aktuelle 

vervene i de tingvalgte organene. 

Ved sammensetning av Forbundsstyret skal valgkomiteen, i tillegg til geografisk og aldersmessig 

fordeling, og lovens krav til kjønnsfordeling og mangfold, tilstrebe å levere en innstilling som ivaretar 

de forskjellige hensyn som er nødvendige for å sikre et velfungerende og representativt forbundsstyre. 

Valgkomiteen skal arbeide for at leder og nestleder i hvert tingvalgte organ er av ulikt kjønn. 

7. Taushetsplikt og konfidensialitet 

Valgkomiteens medlemmer har taushetsplikt om fortrolige forhold de gjøres kjent med i forbindelse 

med sitt verv. Komiteens interne diskusjoner bør anses konfidensielle med mindre komiteen 

bestemmer noe annet. 

8. Valgkomiteens innstilling 

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes, og den skal inneholde relevante opplysninger om de 

kandidater som er innstilt, herunder idrettslag kandidaten er medlem av, og forslagsstiller(e). 

Kandidater i valgkomiteens innstilling, og sammensetningen av de ulike tingvalgte organene, skal 

oppfylle kravene i NIFs og NBFs lov og ha akseptert sitt kandidatur. 



 
 

 

 39 

Eventuelle dissenser skal fremgå av innstillingen. 

Valgkomiteens innstilling skal være oversendt Forbundsstyret iht. den frist som er fastsatt av 

Forbundsstyret for de dokumenter som skal inngå i saksdokumentene til Forbundstinget. Umiddelbart 

etter oversendelse til Forbundsstyret skal innstillingen offentliggjøres på den måten komiteen finner 

hensiktsmessig. 

Forslag til styrekandidater, som alternativ til valgkomiteens innstilling, skal være innkommet NBFs 

styre senest 7 dager før tingforhandlingene, for å kunne fremmes for Tinget. Forslagene skal samme 

dag sendes ut til alle klubber og kretser. 

Unntak kan gjøres ved tilfeller hvor valgkomiteens innstilte kandidater trekker seg etter valgkomiteens 

innstilling. 

9. Etter avgivelse av innstillingen 

Skulle det oppstå forhold av betydning for valgkomiteens innstilling, kan valgkomiteen vurdere 

innstillingen på nytt og eventuelt avgi en revidert innstilling. 

10. Deltakelse på Forbundstinget 

Komiteens leder, eller det medlem lederen utpeker, redegjør for innstillingen på forbundstinget, og 

hvordan komiteen har arbeidet i tingperioden. 

Ved dissens i innstillingen kan representanter både for flertallet, og for mindretallet, redegjøre for sitt 

syn.» 

Begrunnelse: 

Instruksen er revidert og oppdatert i henhold til NIFs sist oppdaterte «Instruks for NIFS Valgkomite» 

vedtatt på Idrettstinget 16.-17. oktober 2021. 

Til saken hadde følgende ordet: Delegat nr. 23, Ferenc Macsali, Bergen BK, delegat nr. 54, Nils Petter 

Johansen, Nøtterøy BK, Espen Larsen, generalsekretær 

Bergen BK foreslo at følgende setning strykes: Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling 

ved eventuelt forfall fra faste medlemmer. 

Vedtak: Forbundsstyrets forslag, med endringsforslaget fra Bergen BK, ble enstemmig vedtatt. 

 

SAK 9: NORGESMESTERSKAP 2023 OG 2024 

JUNIOR 2023 

Foreslått tidspunkt 17.-19. februar 

Mesterskapet vil bli arrangert av Sandefjord BK. 

Forbundsstyret får fullmakt til å tildele Norgesmesterskapet for junior for 2024. 

SENIOR 2023 

Foreslått tidspunkt 24.-26. mars 

Mesterskapet vil bli arrangert som en del av NM Veka i Alta. 

Forbundsstyret får fullmakt til å tildele Norgesmesterskapet for senior for 2024. 

Til saken hadde følgende ordet: Delegat 28, Geir Storvik Bærum BK 

Bærum BK fremmet følgende forslag: Forbundsstyret får fullmakt til å tildele NM senior 2023. 

Vedtak: Forbundsstyrets forslag om Norgesmesterskapet for junior i 2023 og 2024 enstemmig vedtatt. 

Forbundsstyrets forslag om foreslått tidspunkt og sted for 2023 ble ikke vedtatt. 37 stemte mot. 
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Forslaget til Bærum BK ble vedtatt og forbundsstyret får fullmakt til å tildele Norgesmesterskapet for 

senior for 2023 og 2024. 

 

SAK 10: TILSETTE REVISOR 

Forbundsstyret foreslår: 

Engasjement av Revisjonsselskapet BDO Moss AS fram til Forbundstinget 2024. 

Til saken hadde følgende ordet: Delegat nr. 65, Jeanette Svendsen, Vester Aker Skiklubb, badminton, 

delegat nr. 58, Øistein Høksnes, Sandefjord BK 

Vestre Aker Skiklubb, badmintongruppen foreslo følgende: Styret får fullmakt til å tilsette revisor. 

Vedtak: Forbundsstyrets forslag ble ikke vedtatt: Forslaget til Vestre Aker Skiklubb, 

badmintongruppen, vedtatt. 1 stemte mot. 

 

 

SAK 11: FASTSETTE KONTIGENTER OG AVGIFTER 

Deltakeravgift 

Forbundsstyret foreslår: 

Deltakeravgiften til NBF, iflg. Lovens § 17, pkt H, for 2022 og 2023 fastsettes slik: 

Deltakeravgiften pr. anmeldt deltaker pr. kategori i åpen turnering: 

U11 ................................................. kr. 30,- 

U13 ................................................. kr. 30,- 

U15 ..................................................kr. 30,- 

U17 ..................................................kr. 30.- 

Senior ..............................................kr. 30,- 

Veteran ............................................kr. 30,- 

Begrunnelse: 

Badmintonforbundet har generelt sett veldig lave avgifter i forhold til andre idretter. Innføring av 

deltakeravgift er nødvendig for at det skal være økonomi for at forbundet skal kunne følge opp det 

stadig økende arbeidet med konkurranseaktiviteten. 

Medlemsavgift 

Forbundsstyret foreslår: 

Medlemsavgiften for 2022 og 2023 pr. medlem pr. år i henhold til innrapporteringen til Norges 

Idrettsforbund pr. 30.04.2022 og pr.30.04.2023 settes til kr. 0,- 

Klubbavgift 

Forbundsstyret foreslår: 

I henhold til innrapporteringen til Norges Idrettsforbund pr. 30.04.2022 og pr. 30.04.2023 settes 

klubbavgiften til: 

Grunnavgift pr. klubb kr. 500.- uavhengig av størrelse. 
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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.- 

Medlemslisens med forsikring 

Forbundsstyret foreslår: 

For de under 13 år settes obligatorisk medlemslisens med forsikring til kr. 130.- pr. medlem. 

For de fra 13-19 år settes obligatorisk medlemslisens med forsikring til kr. 180.- pr. medlem. 

For de fra 19 år og oppover settes obligatorisk medlemslisens med forsikring til kr. 250.- pr. medlem. 

For medlemmer av studentidrettslag settes medlemslisens med forsikring til kr. 130.- pr. medlem. 

Medlemslisensen baseres på tall innrapportert til NIF pr. 30.04.2022 og 30.04.2023. 

Det betales medlemslisens med forsikring for alle klubbmedlemmer som har trent/spilt badminton 

minst 3 ganger i løpet avrapporteringsåret. 

Medlemmer som utfører annen aktivitet for klubben enn badmintonaktivitet skal det ikke betales 

medlemslisens for. 

Begrunnelse: 

Medemslisensen har vært den samme i veldig mange år, og som regulering for lønns- og prisvekst, og 

for å kunne opprettholde servicenivået overfor klubber og kretser med økende kostnader og økt 

arbeidsmengde er det behov for justering. 

Forslaget innebærer minst økning av medlemslisensen for de yngste medlemmene. 

Lisens og årsavgift for bruk av Cup2000/BadmintonPeople 

Forbundsstyret foreslår: 

Cup2000/BadmintonPeople/Badmintonportalen ble innført 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 arrangementssystemet. Lisensen er gyldig i 

alle år, så lenge klubben benytter systemet. 

I tillegg skal alle klubber som har spillere i NBFs konkurransesystem betale en årsavgift lik kr. 1500.- 

Lisensen skal innbetales ved første gangs bruk 

Begrunnelse: 

Kun en videreføring av dagens bruk og system, som fungerer godt.  

Fullmakt til å endre avgiftsbeløpene 

Forbundsstyret foreslår: 

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: Delegat nr. 2, Hans Jarle Einarsen, forbundsstyret, delegat nr. 23, 

Ferenc Macsali, Bergen BK, delegat nr. 5, Håkon Haukebøe, for forbundsstyret, delegat nr. 46, Trond 
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Wåland, Kristiansand Badmintonklubb, delegat nr. 25, Bodil Engejordet, Bygdø BK, delegat nr. 54, 

Nils Petter Johansen, Nøtterøy BK, delegat nr. 65, Jeanette Svendsen, Vester Aker Skiklubb, 

badmintongruppen, delegat nr. 66, Kjetill Gunnarson, Vestre Aker Skiklubb, badminton, delegat nr. 45, 

Helene Abusdal, Kristiansand BK, delegat nr. 37, Torstein Reistadbakk, Haugerud I.F., 

badmintongruppe, delegat nr. 57, Marius Sørby, Sandefjord BK, delegat nr 31 Michael Fyrie-Dahl, 

Drammen BK 

 

Bygdø BK foreslo følgende om Deltakeravgift: Deltakeravgift økes ikke. Det nye forbundsstyret får 

fullmakt til å gå gjennom kostnadsbasen før satser for avgifter økes.  

Vedtak: Forbundsstyrets forslag om Deltakeravgift ble ikke vedtatt. 6 stemte for. Forslaget fra Bygdø 

BK ble vedtatt. 14 stemte mot. Forbundsstyrets forslag om Medlemsavgift ble vedtatt. Forbundsstyrets 

forslag om Klubbavgift ble vedtatt. Forbundsstyrets forslag om Medlemslisens med forsikring ble 

vedtatt. Forbundsstyrets forslag om Lisens og årsavgift for bruk av Cup2000/BadmintonPeople ble 

vedtatt. 

 

SAK 12: BUDSJETT 2023 OG 2024 

Revidert budsjett 2022, se tingdokumenter/årbok side 61. 

Forslag til budsjett 2023-2024, se tingdokumenter/årbok side 62. 

Til saken om revidert budsjett 2022 hadde følgende ordet: Espen Larsen, generalsekretær, delegat nr. 

31, Michael Fyrie-Dahl, Drammen BK, delegat nr. 54, Nils Petter Johansen, Nøtterøy BK, Anne Gro 

Rikheim, Kontrollutvalget, delegat nr. 45 Helene Abusdal, Kristiansand BK, delegat nr. 65, Jeanette 

Svendsen, Vestre Aker Skiklubb, badminton, delegat nr. 66, Kjetill Gunnarson, Vester Aker Skiklubb, 

badminton, delegat nr. 53, Emmy Kamilla Johansen, Nøtterøy Badmintonklubb 

Til saken om foreløpig budsjett 2023 og 2024 hadde følgende ordet: Delegat nr. 54, Nils Petter 

Johansen, Nøtterøy BK, delegat nr. 65, Jeanette Svendsen, Vester Aker Skiklubb, badminton, delegat 

nr. 57, Marius Sørby, Sandefjord BK, Espen Larsen, generalsekretær, delegat nr. 23, Ferenc Macsali, 

Bergen BK, delegat nr. 31, Michael Fyrie-Dahl, Drammen BK, delegat nr. 50, Rune Lavik-Haug, Moss 

BK, delegat nr. 46, Trond Wåland, Kristiansand BK, delegat nr. 45, Helene Abusdal, Kristiansand BK 

Nøtterøy BK foreslo følgende: Budsjettene for 2022-2023-2024 oversendes til Forbundsstyret med 

krav om at de forsøker å få utgiftssiden nærmest mulig et budsjett i balanse, for 2022 maks. 

underskudd kr. 500 000.- 

Drammen BK foreslo følgende: Ikke behandles og overføres til kommende forbundsstyre. 

Begrunnelse: Det er stor usikkerhet i presenterte tall, og basert på avstemning i andre saker gjør at 

alle budsjetter må gjennomgås på nytt av nytt styre. 

Vedtak: Forbundsstyrets forslag ble ikke vedtatt: 12 stemte for. Forslaget fra Nøtterøy BK ble vedtatt. 

2 stemte mot. 
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STRATEGIPLAN OG VIRKSOMHETSPLAN 

Til saken hadde følgende ordet: Jeanette Svendsen, Vestre Aker Skiklubb, badminton 

Vestre Aker Skiklubb, badminton foreslo følgende (Strategiplan s. 9):  

Virksomhetsplan 

1.3. Administrasjon 

Tillegg målsetting: 

• Neste generalsekretær/daglig leder skal ansettes på åremål 

Vedtak: Forbundsstyrets forslag til Strategiplan og Virksomhetsplan vedtatt, med tilleggsforslaget fra 

Vestre Aker Skiklubb, badminton. 23 stemte mot tilleggsforslaget. 

Vestre Aker foreslår å tilføye et punkt på side 5 i strategiplanen om at det innføres et 

saksbehandlingssystem i NBF. 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt mot 16 stemmer.  

 

SAK 13: VALG 
Valgkomiteens forslag for nytt hovedstyre i NBF for perioden 2022 – 2024: 

President: Michael Fyrie-Dahl, Drammen BK (ny) 
Visepresident: Bodil Engejordet, Bygdø BK (ny) 
Visepresident: Øystein Høksnes, Sandefjord BK (ny) 
Leder for Toppidrettskomiteen:  Anne Margrethe S. Klyve, Asker BK (ny) 
Nestleder for Toppidrettskomiteen: Regy Selsaas, Karmøy BK (gjenvalg) 
Leder for Konkurransekomiteen: Kirsten Gulbrandsen, Vestre Aker Badminton (ny) 
Nestleder for Konkurransekomiteen: Johannes Orri Olafsson, Sandefjord BK (ny) 
Leder for Kompetansekomiteen: Camilla Solli Stokkaune, NTNUI Badminton (gjenvalg – var 

tidligere nestleder) 
Nestleder for Kompetansekomiteen: Kent Nyheim, Hadsel BK (gjenvalg – var tidligere leder) 
Leder for Utviklingskomiteen: Steinar Thorsen, Djerv badminton (ny) 
Nestleder for Utviklingskomiteen:  Ingvild Håland, NTNUI Badminton (ny) 
Leder U26: Sofia Louis Macsali, Bergen BK (ny) 
Nestleder U26:  Torjus Flåtten, Frogner BK (ny) 

 

Kontrollutvalg med vararepresentanter – velges for to år: 

2 medlemmer: Anne Gro Rikheim, Frogner IL (gjenvalg) 
 Bent Mørken, Nøtterøy BK (ny) 
2 vararepresentanter:  Anja Roth Niemi, Tromsø BK (ny) 
 Richard Jacobsen, Nøtterøy BK (ny) 
 
 
Kontrollutvalgets sammensetning måtte i henhold til loven 
endres til følgende: 
 
Leder: Anne Gro Rikheim, Frogner IL 
Nestleder: Bent Mørken, Nøtterøy BK 
Medlem: Anja Roth Niemi, Tromsø BK 
Vararepresentant: Richard Jacobsen, Nøtterøy BK 
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Lovutvalg med vararepresentanter – velges for to år: 

Leder: Rune B. Hansen, Slagen BK (gjenvalg) 
Nestleder: Ingrid Teistung, Bergen BK (gjenvalg 
Medlem: Tine Wærsten, Kristiansand BK (ny) 
Varamedlemmer: Ulla Faarup, Bærum BK (gjenvalg) 
 Kåre G. Sørensen, Kristiansand BK (ny) 

 

Forbundsstyrets forslag til valgkomité: 

Leder: Ferenc Macsali, Bergen BK 
Nestleder: Sissel K. W. Schmidt, Ålesund BK 
Medlem: Øystein Wiborg, Haugerud IL 
Varamedlemmer: Emilie Faarup Storvik, NTNUI 
 Odd Helge Gåsbakk, Grong BK 

 

Til saken hadde følgende ordet: Jarle Krokeide, leder Valgkomiteen 

Vedtak: De foreslåtte kandidater, med endring av posisjonsnavn for Kontrollutvalget, ble enstemmig 

valgt. 

 

SAK 14: BESTEMME STED FOR FORBUNDSTINGET 2024 

Forbundsstyret foreslår:  

Forbundsstyret gis fullmakt til å bestemme sted for forbundstinget 2024. 

Vedtak: Forbundsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt.  

 

SAK 15: AVSLUTNING 

Presidenten takket for seg og avgått styre, og ønsket delegatene vel hjem. 

 

VEDLEGG: Strategiplan og Virksomhetsplan  
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Hoveddelene i Strategiplanen 

Virksomhetsidéen 
En virksomhetsidé skal si noe om hva forbundets formål og eksistensgrunnlag er. En 
virksomhetsidé skal belyse hva som er forbundets primære hensikt, og gjennom dette også 
sette en grense for hva forbundet ikke skal jobbe med. NBFs virksomhetsidé er: 
 
Norges Badminton Forbund (NBF) skal tilrettelegge for at badminton kan spilles av 
alle og på alle nivåer. NBF skal jobbe aktivt for å skape optimale rammer for sine 
klubber og deres medlemmer, slik at de kan tilby god aktivitet lokalt. NBF skal 
representere badmintonsporten nasjonalt og internasjonalt.   

 

Visjon 
En visjon skal fungere som noe organisasjonen kan sikte mot og navigere etter. Visjoner kan 
ofte oppleves som litt abstrakte, og omtales ofte som organisasjonens «ledestjerne» eller 
«fyrtårn». Visjoner fungerer ekstra godt dersom den også kan brukes som slagord. NBFs 
visjon er: 

 

«Flere sammen om de gode opplevelsene»  

Badminton er mer enn en individuell idrett. Lagspill, double og mixed-double er en stor del av 
vår identitet, og at gutter og jenter trener sammen er normen. Tanken med vår visjon er å 
bygge videre på alt det vi allerede gjør sammen. Vi ønsker at ildsjelene skal ha flere å jobbe 
sammen med slik at klubbdriften ikke blir sårbar, og slik at man har noen å dele gleder og 
utfordringer med. Vi ønsker at vi sammen skal føle glede når en norsk spiller har suksess. 
Toppidretten skal ikke bare være en egenverdi for de få, men noe flere kan ta del i og bli 
inspirert av. Visjonen sier også at vi har ambisjoner om å bli flere som spiller og bidrar.  
Vi skal skape gode opplevelse. Dette kan være alt fra hvordan vi tar imot nye medlemmer til 
hvordan vi avholder treninger, kurs og turneringer. Vi må spørre oss selv, og de rundt oss, 
hva som skal til for å skape de gode opplevelsene. Klarer vi dette får vi flere som ønsker å 
bidra og vi blir flere sammen om de gode opplevelsene.   
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Verdier 
Vi ønsker at våre verdier skal kjennes igjen i både aktiviteten og i organisasjonsarbeidet vårt. 
Våre verdier er: 
 
Glede – Fair play - Anerkjennelse 
 
Hva betyr verdiene for vår aktivitet: 
GLEDE: All badmintonaktivitet skal bidra til å 
skape og spre glede. Dette ansvaret ligger 
hos alle spillere, trenere, foreldre og ledere.  
 
 
 
FAIR PLAY: Badmintonsporten er basert på 
at utøverne opptrer redelig. Dette betyr at vi 
viser respekt for motstander, tellere og 
dommere og ikke prøver å tilegne oss 
urettmessige fordeler.  
 
 
ANERKJENNELSE: Badmintonsporten skal 
bidra til å utvikle hele mennesket både fysisk, 
psykisk og sosialt. Alle skal bli sett uansett 
ambisjonsnivå. Vi skal aktivt ønske alle som 
vil spille badminton velkommen.  
  
 

 
Hva betyr verdiene for vår organisasjon: 
GLEDE: Det skal være gøy og lærerikt å 
bidra i badmintonmiljøet. Det skal være 
trivelig å være den del av badmintonfamilien, 
selv uten racket i hånden. Vi skal legge til 
rette for at alle skal oppleve mestring. 
 

FAIR PLAY: Vår organisasjon skal være 
preget av demokratiske verdier, hvor 
spilleregler gjelder likt for alle og alle har 
muligheten til å ytre sine meninger. Trenere, 
tillitsvalgte og foreldre skal alle bygge 
oppunder sportens Fair Play-regler.  
 

ANERKJENNELSE: Vi skal verdsette alle 
våre bidragsytere.  Trenere, dommere, 
tillitsvalgte, foreldre og “vaffelstekere” skal bli 
sett for den innsatsen de legger ned, og 
gjennom dette føle tilhørighet til vår 
badmintonfamilie.  
 
  

 
 

Målsetting 
Vår målsetting er dobbelt så mange, dobbelt så aktive. Dette er et ambisiøst må som 
forplikter og krever betydelig innsats på alle nivåer. Forbund og kretser skal legge til rette 
struktur og verktøy som kan brukes på klubbplan, og vil også ha ansvar for utbredelse 
gjennom nye klubber, mens klubber vil ha ansvar for vekst innen sitt eget miljø. 
 

Strategiområder 
NBF ønsker å jobbe målrettet med tre områder i denne strategiperioden. Disse områdene er 
Trenerutvikling, Strategisk klubbutvikling og Anlegg. Dette arbeidet krevet at forbundet, både 
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administrativt og politisk, følger opp dette gjennom god prosjektledelse og setter av ressurser 
(økonomi og menneskelige ressurser) til dette. 

 
Trenerutvikling 
Norges Badminton Forbund har som formål å fremme badmintonidretten i Norge og 
representere idretten internasjonalt. Forbundet skal videre stimulere til idrettslig aktivitet på 
alle nivå og legge forholdene til rette for instruksjon av spillere og utdanning av 
badmintoninstruktører. Mandatet til instruksjons- og utdanningskomiteen er å arbeide for 
opplæring av spillere, instruktør/trenere og administrative ledere. Instruksjons- og 
utdanningskomiteen har siden høsten 2018 arbeidet med å utvikle en strategi for 
trenerutvikling i Norge. Strategien er utviklet for å styrke satsningen på utvikling av trenere på 
alle nivå, slik spillere kan utvikle seg og oppleve glede og mestring som badmintonspillere.  
Målet og de strategiske virkemidlene som er presentert i strategidokumentet peker på 
områder som må prioriteres for å bygge oppunder visjon og overordnet mål. Dokumentet 
forplikter forbund, kretser og klubber til å samarbeide om konkrete handlingsplaner som er 
gjennomførbare. Strategien bygger på Norges idrettsforbunds felles rammeverk for 
trenerutvikling i norsk idrett, hvor målet er at trenere på alle nivå skal ha mulighet til å 
kontinuerlig å forbedre og videreutvikle egen kompetanse, slik at de bedre kan legge til rette 
for god aktivitet i klubbene.  
 
Visjon: Bedre trenerutvikling - bedre trenere – bedre trening  
 
Hovedmål: Trenerutviklingsstrategien skal sikre at spillere på ulike nivå, fra nybegynnere til 
toppidrettsspillere, og i ulike aldersgrupper opplever mestring og fremgang og får utvikle sitt 
potensial som badmintonspiller 
  
Delmål: En klar og tydelig trenerløype for norsk badminton 
 
Det er et mål å utvikle en mer helthetlig plan for trenerutdanning fra innlæring og deltakelse 
til utvikling, prestasjon og toppidrett. Planen skal tydeliggjøre hvilke karrieremuligheter som 
finnes for trenere. Det er viktig å forankre trenerutvikling i organisasjonen, ikke minst for å 
sikre kvalitet og formelle godkjenningsordninger.  
Strategi: 

• Utvikle standardiserte trenerkurs med klare kursbeskrivelser på nivå 1, 2, og 3 i 

samsvar med internasjonale standarder 

• Gode systemer, nasjonal oversikt for kvalifiserte trenere på ulike nivå, og 

godkjenningsordninger for hvem som kan avholde trenerkurs 

• Gode rutiner for gjennomføring av trenerkurs, trenergodkjenning og sertifisering 

Delmål: Utdanne flere kvalifiserte trenere på nivå 1 og 2 

 
For at badmintonsporten skal utvikles og styrkes i Norge, er det nødvendig å utdanne flere 
kvalifiserte trenere på alle nivå. Aldersgruppene U13 og U15 er særlig sårbare grupper med 
tanke på rekruttering og å holde på spillerne dersom de ikke får god og kvalifisert trening. 
Dette er også særlige viktige klasser for å legge grunnlaget for å utvikle sitt potensial som 
badmintonspiller i senere aldersklasser. Målet er å bidra til at spillere opplever progresjon i 
sin utvikling som er en viktig motivasjonsfaktor for å være aktive badmintonspillere.  
Strategi: 

• Forbundet skal sikre tilstrekkelig og nok kvalifiserte kursinstruktører og bidra til 

kompetanseløft gjennom gode kurstilbud for å styrke kunnskaps- og 

ferdighetsgrunnlaget til erfarne og nye trenere  

• Samarbeid med kretser om jevnlige trenerkurs på nivå 1 og 2 regionalt og lokalt  
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• Transparens i kurstilbud slik at trenerkandidater fra andre klubber kan melde sin 

interesse og delta, hvis ledige plasser 

• Etablere et mentor team med leder for å styrke trenersamhold og inspirere til 

trenerutvikling 

• Utvikle intensiver for trenerinnsatser: Kåring av årets trener basert på nominasjon fra 

spillere/klubber 

Delmål: Stimulere til trenerkarriereutvikling på toppidrettsnivå 
 

De siste årene har svært få trenere utviklet seg til trener-2 og trener-3 nivå. Flere klubber har 
hentet inn utenlandske trenere fremfor å utvikle egne trenerkapasiteter. Det er derfor viktig å 
iverksette tiltak som styrker andelen trenere på høyere nivå med sterk tilknytning til norsk 
badminton. Det vil kunne bidra til bedre kompetanseoverføring innen norsk badminton, og på 
den måte bidra til et mer robust badmintonmiljø i klubbene. 
Strategi 

• God og lett tilgjengelig informasjon om karriereutvikling for trenere på ulike 

nettbaserte plattformer (hjemmeside, facebook etc) 

• Aktiv innsats og dialog med trenere og klubber for å identifisere personer som 

ønsker å utvikle seg til trenere på høyere nivå 

• Ha gode støtteordninger for gjennomføring av trenerkurs nasjonalt/internasjonalt 

Delmål: Utdanne flere aktivitetsledere og hjelpetrenere 
 
Aktivitetsledere og hjelpetrenere har en viktig rolle i å imøtekomme og ivareta nye 
badmintonspillere. Det er ofte foreldre som får en slik oppgave, og mange ganger vil det 
være foreldre som ikke har god kjennskap til badminton fra før. For å styrke 
mottaksapparatet i klubbene, er det viktig at foreldre og andre hjelpere blir trygge i rollen som 
hjelpetrenere og aktivitetsledere. Videre, for å nå målet om god og spillerutviklende trening 
på alle nivå, må klubbene i Norge også ha god dekning av trenere for nybegynner og yngre 
spillere. Særlig U11 spillere og yngre trenger trenere og aktivitetsledere med gode 
aktivitetspedagogiske ferdigheter som gjør at spillerne finner glede i idretten og har lyst til å 
utvikle seg.  
Strategi: 

• Utvikle/revidere kursmanual/veiledningsmateriell for aktivitets- og hjelpetrenerkurs 

som kan avholdes på klubbnivå 

• Gjøre aktivitets- og veiledningsmateriell lett tilgjengelig for klubbene 

• Motivere klubber til å gjennomføre inspirasjonssamlinger for aktivitetsledere og 

hjelpetrenere, og bistå klubbene med opplegg for slike samlinger 

Delmål: Mestring og trivsel i treneroppgaven – trenerfellesskap 
 
For å stå i treneroppgaven over tid, må trenere oppleve utvikling, mestring og finne 
treneroppgaven som givende og utviklende. Da er det viktig at trenere erfarer at de har et 
fellesskap med andre trenere, hvor en kan utveksle erfaringer og kunnskap. Turneringer kan 
være en god arena for å styrke trenerfellesskapet på tvers av klubbene.  
Strategi:  

• Etablere trenerefelleskap (nettverk, trenersamling, inspirasjonsseminar etc) som 

avholdes i forbindelse med turneringer 

• Kartlegge ønsker og behov hos klubbene og trenere om hva og hvilke ressurser 

som vil gjøre det interessant og spennende for trenere å delta i trenerfellesskap  

• Etablere trenerseminar/trenerforum for faglig påfyll, erfaringsutveksling og 

praktiske treneroppgaver til en naturlig del av utvalgte NBF arrangement. 
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• Mulighet for hospitering på samlinger for kandidater som ønsker å 

karriereutvikling som trener, hvor kandidat og mentor utvikler klare lærings 

utbyttemål som en jobber aktivt med under hospitering 

 
Delmål: Godt samarbeid mellom NBF og klubber i Norge 
 
Badmintonklubbene i Norge legger ned en betydelig innsats i å utvikle badmintonmiljøet 
lokalt, og det er viktig at klubbene opplever å ha et godt støtteapparat i forbundet. Det betyr 
at det må være gode kommunikasjonslinjer som gjør det enkelt for klubber å ta kontakt og få 
hjelp og støtte til sitt trenerutviklingsarbeid på lokalt nivå.  
Klubbene har dessuten unik kunnskap om eget klubbmiljø og kan bidra med å identifisere 
personer som har interesse for og lyst til å utvikle seg som trenere, men også å finne 
personer som klart har et trenertalent som bør stimuleres videre. Klubbene har også en 
nøkkelposisjon med tanke på å få god nasjonal spredning i trenerutviklingen. Samtidig, for å 
lykkes med trenerutvikling i norsk badminton, er det et mål at arbeidet forankres i forbundet. 
Det vil gi bedre grunnlag for å jobbe langsiktig med trenerutviklingsarbeidet 
Strategi:  

• Åpne prosesser og god dialog mellom NBF, IUK, Krets og klubber 

• Utvikle/styrke kommunikasjonskanaler gjennom web-baserte løsninger   

• Jevnlig analog dialog med klubbene for oppdatering av potensielle kandidater for 

trenerutdanning og behov 

• Tydeliggjøre samarbeidet med klubber om klubbenes behov 

• Talentutvikling av trenere - identifisere, rekruttere, inspirere og kvalifisere 

• Systemer for innrapportering og kunngjøring av kurs og kursdeltakere (hvem som 

deltar, hvem som fullfører) 

 

Strategisk klubbutvikling 
Hovedmål 
Strategisk klubbutvikling skal tilrettelegge og hjelpe klubbene til å drive egen klubbutvikling 
på en strategisk måte innen spesifikke områder.  
Hovedmålet med strategisk klubbutvikling er å øke antall medlemmer, og få en kvalifisert 
formening om hvordan vi skal få flere badmintonspillere i fremtiden. Samtidig skal prosjektet 
legge til rette for at tillitsvalgte i klubber får bedre og enklere verktøy for å drive effektivt 
samtidig som de føler glede og mestring i sine gjerninger. Sentralt i denne strategien vil være 
å få større klubber som er mindre sårbare både med hensyn på spillere og tillitsvalgte.  
NBF’s satsingsområde «Strategisk klubbutvikling» skal ha som mål å tilrettelegge og hjelpe 
klubbene til å drive egen klubbutvikling innen spesifikke områder. Klubbene skal gjennom 
dette bli bedre rustet gjennom ett bedre mottakerapparat og gjennom bedre klubbledelse og 
klubbdrift. NBF skal utarbeide verktøy, metoder og prosesser som klubbene kan ta i bruk for 
å oppnå dette. 
 
Delmål:   
Lokalt/regionalt: 

• Ta i bruk digitale innsiktsverktøy som survey, bedreklubb etc. i klubbene, for å ta 
bedre strategiske valg basert på data og innsikt. 

• Ta i bruk regionale klubbveiledere i å følge opp klubbenes utvikling regelmessig. 

• Ta i bruk diverse opplæringsmateriell, prosess- og metodemaler for å jobbe med 
strategisk utvikling på klubbnivå.  

• Sette klubbutviklingsstrategier lokalt i klubbene og kretsene, med tydelige målbare 
mål, og plan basert på gitte metoder.  
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Nasjonalt 

• Få på plass prosess og metodeverktøy for strategisk klubbuviklingsbesøk. Fokus på 
innhenting av data og innsikt, måle effekten av tiltak og utarbeidelse av klubbstrategi. 
Tilpasse NIFs metodeverk og prosesser ved behov. 

• Ta i bruk og legge til rette for digitale verktøy som NIF Bedre Klubb, survey verktøy, 
Power BI etc. for data-drevne analyser og strategiske beslutningsgrunnlag.  

• Klare å kombinere og lett tilgjengeliggjøre sammenstilt data fra NIF Bedre Klubb, 
Idrettsregistreringen, Badmintonportalen, Survey verktøy, strategisk 
klubbutviklingsbesøk etc.  for både forbund, krets og klubb. 

• Få på plass veilederutdanning for klubbutvikling, og rekruttere regionale 
klubbveiledere til å drive arbeidet regionalt. 
 

Norsk badminton har i mange år drevet aktivt med utviklingstiltak på både regionalt 

og lokalt nivå. Aktivitetene har til en viss grad gitt positive resultater i gitte perioder. 

Norsk badminton trenger å bli bedre på å forstå bakgrunnen for hvorfor spillere faller 

fra, hvorfor nye kommer til, og hvordan man strategisk kan jobbe med å oppnå 

ønskede effektmål. Norsk badminton sitter på en mengde data og kunnskap, som 

gjennom struktur og analyse kan brukes til å ta bedre beslutninger. I tillegg må 

effekten av aktivitetstiltak i større grad måles, for å bedre kunne dokumentere hva 

som gir effekt.  

Utvalgene som er tilknyttet UK har en viktig funksjon for å fremme vår visjon “sammen om de 

gode opplevelsene” og ikke minst i arbeidet om å bli “dobbelt så mange og dobbelt så 

aktive”. 

Målsetting Ungdomsutvalget: 

• Å bygge nettverk og fellesskapsfølelse, gjennom blant annet delta på viktige 
turneringer for ungdom. De skal informere og motivere ungdommer så vel som 
klubbene, for økt satsing på ungdomstiltak. 

• Utvikle, være med på å drifte rekrutteringsarbeid rettet mot ungdom 

• Utvikle, være med og drifte egne aktiviteter for ungdom 
Målsetting Integreringsutvalget: 

• Hovedmål: Flere barn med funksjonsnedsettelse skal begynne å spille badminton 

• Flere barn med funksjonsnedsettelse skal delta i ordinær klubbdrift 

• NBF skal være mer synlig på idrettsleire der barn, unge og voksne med 
funksjonsnedsettelse er 

• Oppdatert og relevant informasjon på websider 

• NBF skal gi de som trener utøvere med funksjonsnedsettelse bedre muligheter for 
kurs/workshop. 

Anlegg 

Hovedmål 

Anlegg skal ikke være en begrensende faktor for badmintonaktivitet i Norge! 

Med aktivitet menes her alle typer aktivitet, dvs. klubbtrening, regionale treninger og 

samlinger, landslagstreninger og samlinger, konkurranseaktivitet, kursvirksomhet, 

sommerleirer, badminton i gymtimer, SFO-badminton. Strategiområdet har et spesielt ansvar 

for å arbeide med tilrettelegging av anlegg for badminton og gjennom dette bl.a. bidra til 

utbredelse av sporten. 

Delmål:   

Lokalt/regionalt: 
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• Oppmerking og utstyr til badminton i alle skolehaller 

o Tippemiddelstøtte slik at også skolehaller (av stor nok størrelse) blir støttet. 

• Oppmerking og utstyr til badminton i de fleste flerbrukshaller 

• Tilgjengelighet for badminton i flerbrukshaller der det er klubber 

• Minst en hall som kan benyttes til mesterskap og rankingturneringer i hver region 

Nasjonalt 

• Gratis/subsidiert hall-leie i de fleste kommuner 

• Veileder for oppmerking av baner i flerbrukshaller. 

• Egen badmintonhall i Oslo  

• Stimulere til økt hallbygging.   

• Utvikle og vedlikeholde systemer for innhenting av informasjon om planer for nye 

haller på et tidligst mulig tidspunkt.  

• Være rådgivere for potensielle hallutbyggere, og eventuelt også påta seg veiledning i 

tidligfase, utredning og programarbeid på konsulentbasis.  

• Kontinuerlig arbeid for innendørsidrettenes fortrinnsrett i flerbrukshallene.   

Utfordringene ligger både i at det må finnes nok haller, at hallene er tilrettelagt for badminton 

og at badminton får innpass i anleggene. Badminton er en liten sport i Norge der få 

tillitsvalgte har mange ulike oppgaver. Arbeid mot anlegg er tidkrevende, krever kunnskap og 

innpass i de rette fora (idrettsråd, idrettskretser). Ofte stiller våre representanter på møter der 

andre idretter har ansatte med mer tid og bedre kunnskap om problemstillingene. 

Mye av arbeid med anlegg er nødvendig å gjøres lokalt. NBF sentralt skal, som i andre 

situasjoner, fungere som et servicesenter som kan hjelpe og støtte opp i arbeidet som gjøres 

lokalt samt å være pådriver for de nasjonale mål. Arbeidet rundt anlegg vil bli organisert 

gjennom anleggsutvalget, men med en større grad av kompetanse på forbundskontoret der 

det legges inn ressurser til en deltidsstilling mot anlegg. 

Evaluering og læring 
Norges Badminton Forbund ønsker å være en lærende organisasjon. Strategiplanen vil bli 
brukt og evaluert på styremøter, og statusrapporter vil bli gitt på de arenaer hvor klubb- og 
kretsrepresentanter treffer styret (Forbundsting, ledermøter o.l.) 
Vi vil evaluere arbeidet slik at vi i fremtiden blir bedre til å nå de målene vi jobber mot.  I dette 
arbeidet ser vi det som meget viktig å ikke bare se på om strategiområdene var riktige, men 
også evaluerer hvordan vi jobbet for å nå målene. 
 
 
 
NORGES BADMINTON FORBUNDS VIRKSOMHETSPLAN   
 
1. ORGANISASJON  
 
1.1. Innledning  
Det er tre nivåer i organisasjonen: forbundsplan, kretsplan og klubbplan. For en del 
arbeidsområder 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.  
 
lisensen og avgiftene for å sikre den aktivitet som er nedfelt i strategiplanen (langtidsplanen) 
og godkjent av Forbundstinget ved strategiplanen (langtidsplanen) og budsjettene.  
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1.2. Økonomi  
Det utgangspunktet som er nedfelt i NBFs budsjetter i starten av inneværende strategiplan, 
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 årlige 
driftsmidler i budsjettet, har forbundstinget tidligere vedtatt 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 tilfeller tillates NBFs styre å endre størrelsen av 
lisensen og avgiftene for å sikre den aktivitet som er nedfelt i strategiplanen og godkjent av 
Forbundstinget ved strategiplanen 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. Forrige 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 visepresidenter, har spesielt 
ansvar for dette arbeidet. NBF har både egne sponsoravtaler og avtaler i samarbeid med de 
13 andre særforbundene i Særforbundsalliansen (SFA). 
 
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  
Forbundskontoret 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.  
Hovedoppgaven for de ansatte på kontoret er å initiere og iverksette forbundsstyrets vedtak, 
og å være delaktige drivere 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 
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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.  
• Neste generalsekretær/daglig leder skal ansettes på åremål 

 
 
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, samt en ungdomsrepresentant, deltar i styrearbeidet sammen med to 
frittstående visepresidenter og presidenten. I tillegg etableres egne utvalg etter behov, for 
eksempel for anlegg, 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. 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 strategiplanen, 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. Arbeidet er ikke 
fullført og må ha fokus videre. Det vil også vurderes eventuelt endring av kretsgrensene i og 
med at fylkesgrensene nå er endret. 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  
- Treninger for kretsens beste spillere  
- Lederutdanning  
- Dommerutdanning  
- Terminliste  
- Anlegg  
- Tid i haller  
- Kontakt med det offentlige  
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- Klubbene i kretsen.  
 
2.3. Klubbnivå  
Klubbene arbeider ut fra hovedlinjene i strategiplanen, 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  
 
Innen Instruksjon- og utdanning er trenerutvikling et spesielt strategiområde med en egen 
beskrivelse ovenfor. 
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.  
 
3.2. Konkurranse  
 
Konkurransekomiteen har ansvar for terminlisten og at konkurranseaktiviteten gjennomføres 
etter gjeldende turneringsreglement og bestemmelser, og at disse er i tråd med NBFs 
sportslige prinsipper. 
 
3.3. Toppidrett - Sportslig utvikling  
 
NBF skal jobbe målbevisst for å høyne nivået på våre beste utøvere både i aldersbestemte 
klasser og for senior. Nasjonalt toppsatsingssenter 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.  
 
3.4. Utvikling 
 
Innen utvikling er strategisk klubbutvikling et eget stragegiområde med en egen beskrivelse 
ovenfor. 
Utvikling betyr blant annet prosess, forbedring og framgang. Gjennom nytenking og 
forskjellige vinklinger skal utvikling påvirke NBF sin drift og fremtidige resultater, både 
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praktisk og økonomisk. Arbeidet styres av planer lagt for området.  UK-kontakter på klubb- 
og kretsnivå bør kunne fungere som ressurspersoner i dette arbeidet.  
 
3.4.1 Ungdom  
 
Utvalget skal arbeide i tett samarbeid med ungdomsrepresentanten i forbundsstyret og 
komiteene. Utvalget bør ha medlemmer i alderen 16 – 25 år rekruttert fra flere områder av 
landet. Skal vår idrett få tak i de spillerne 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.  
 
3.4.2 Integrering  
 
Integreringsutvalget i Norges Badminton Forbund har som mål å tilrettelegge, slik at 
personer med en funksjonsnedsettelse 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.  
 
3.4.3 Anlegg  
 

Anlegg er foreslått som et eget strategiområde med egen beskrivelse ovenfor. 
Organisasjonsmessig vil det fremdeles være et Anleggsutvalg med et spesielt ansvar  
for å arbeide med tilrettelegging av anlegg for badminton og gjennom dette bl.a. bidra til 
utbredelse av sporten. Arbeidet vil i stor grad være styrt av planene lagt for dette 
strategiområdet, noe som vil kreve mer kompetanse og ressurser. 
 
3.4.4 Utebadminton 
 
I en periode har vi satset på Crossminton. Dette vil vi i perioden fremover tone ned, mens vi i 
større grad vil satse på AirBadminton. AirBadminton ligger under det internasjonale 
badmintonforbundet, og de har nå utviklet både en egen ball og egne spilleregler.  
 

 

ÅRSHJUL  
 
Januar • NIF åpner opp for å søke om spillemidler for utstyr kjøpt foregående år. 

 
Februar 
 

• 1. februar – Søknadsfrist for Sparebankstiftelsen (KUN Østlandet). 

Mars 
 

• 1. mars – Frist for søknad utstyrsmidler 

• Gjennomføring av årsmøtet – senest 31/3. 
April 
 

• 30. april – Frist for innrapportering av medlemmer per 31/12. 

Mai 
 

• Eliteserielagene sender inn regnskap og kvitteringer til utgiftsfordelingen. 

Juni 
 

• Ledermøte + Forbundsting (partalls år) 

• Oppdatere kontaktinfo i badmintonportalen og andre sider med nytt styre 
Juli 
 

 

August 
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September 
 

• 1. september – Frist for innbetaling av medlemslisens 

• 1. september – Søknadsfrist for Sparebankstiftelsen (KUN Østlandet) 

• 1. september – Søknadsfrist Stiftelsen Damm (Utviklingsprosjekter) 

• Ledermøte (oddetalls år når det ikke er forbundsting) 
Oktober 
 

• 1. oktober – Frist for innbetaling av klubbavgift + CUP2000 avgift 

• Landslotteri 
November 
 

• Oppdatere kontaktinfo i badmintonportalen og andre sider med nytt styre 

Desember 
 

 

 


