
Til Styret 
 

 
 
PROTOKOLL STYREMØTE ONSDAG 16. JANUAR 2013 
 
Sted: Radisson Airport Hotel, Gardermoen. 

Møtet startet kl. 17.00. 

Møtet avsluttet kl. 21.00. 

 

Til stede: Trond Wåland 

  Lars Erik Hagen 

  Tor-Egil Kristensen 

  Anne Lisbet Flåten 

  Ottar Stenrud 

   

  Generalsekretær Espen Larsen 

 

Forfall: Berit Blengsli 

  Anders Austnes (Rune Fartum) 

 

 
Styresaker 
 
01/13 - Godkjenne protokoll fra styremøte 13. – 14. oktober 2012. 
Etter innspill til protokoll fra styremøte 13.-14. oktober 2012, ble sak «37/12 - 

Representasjon – nasjonalt og internasjonalt» tatt opp til ny behandling. 

Vedtak: Protokollen fra styremøte 13. – 14. oktober 2012 enstemmig vedtatt uten endringer. 
 
02/13 - Foreløpig regnskap 2012. 
 
Vedtak: Fremlagte regnskap er behandlet og tatt til etterretning. 
Det går mot et stort underskudd. Underskuddet for 2012 skal dekkes inn via neste års 
aktivitet, dvs. at det i revidert budsjett for 2013 skal budsjetteres med et overskudd tilnærmet 
lik endelig underskudd i 2012. 
 
03/13 - Forslag til revidert budsjett 2013. 
 
Vedtak: AU får fullmakt til å utarbeide forslag til revidert budsjett etter retningslinjer angitt i 
vedtak i sak 02/13. Lederne i komiteene bes om å komme med innspill til budsjettet, spesielt 
for de prosjekter som angår deres egen komite, innen fredag 25. januar. 
 
04/13 - Terminliste 2013/2014 
- fordeling av rankingturneringer mesterskap  
KK la frem sin innstilling. 
 
Vedtak: Styret sluttet seg til KKs innstilling. 
Det mangler fremdeles arrangør av U23- mesterskapet. 
 
05/13 - Øvrige saker fra KK 
KK orienterte. 
 



Vedtak: Styret sluttet seg til KKs innstillinger. 
Endringer vedlagt. 

 

Mini Grand Prix (s. 55) 

 

GAMMEL TEKST 

I 2 av 4 rankingturneringer (hvilke besluttes av KK/TIK) i klassene U15, U17 og U19, skal det 

arrangeres en ”Grand Prix” turnering parallelt med den vanlige rankingturneringen. Dette skal 

kun gjelde i klassene HS og DS. De øvrige klassene arrangeres etter dagens regler.  

 

I disse to turneringene inviteres de 6 beste herrene og de 6 beste damene på rankinglisten til å 

spille ”Grand Prix” turneringen. I tillegg tildeler TIK 2 stk ”wildcards”, som de kan gi til spillere 

de mener skal være med i turneringen.  

 

Disse 8 spillerne deles inn i to puljer á 4 spillere, og spiller vanlig puljespill. Puljevinneren i 

gruppe 1 møter puljetoeren i gruppe 2, og puljevinneren i gruppe 2 møter puljetoeren i gruppe 1 

til semifinaler. Vinnerne av semifinalene møtes så til finale. De spillerne som blir nr. 3 i 

puljespillet møtes til kamp om 5. plassen, og de spillerne som blir nr. 4 i puljespillet møtes til 

kamp om 7. plassen.  

 

Rankingpoeng tildeles som følger i Grand Prix turneringen:  

Vinner: 96 p  

Nr. 2: 80 p  

Nr. 3: 64 p  

Nr. 5: 48 p  

Nr. 6: 42 p  

Nr. 7: 36 p  

Nr. 8: 32 p  

 

I den vanlige rankingturneringen tildeles poeng etter dagens regler. Dette skulle bety at de som 

blir nr. 1 og 2 i den vanlige turneringen således vil ta innpå de som blir nr. 6-8 i Grand Prix 

turneringen, og dermed øke sine muligheter for å kunne delta i denne neste gang. Det å vinne den 

vanlige rankingturneringen skal dessuten være en av faktorene når ”wildcards” skal tildeles.” 

 

 

NY TEKST 

Mini Grand Prix 

I 2 av 4 rankingturneringer (hvilke besluttes av KK/TIK) i klassene U15, U17 og U19, kan det 

arrangeres en ”Grand Prix” turnering parallelt med den vanlige rankingturneringen. Dette skal 

kun gjelde i klassene HS og DS. De øvrige kategoriene arrangeres etter dagens regler.  

 

I disse to turneringene inviteres de 6 beste herrene og de 6 beste damene på rankinglisten til å 

spille ”Grand Prix” turneringen. I tillegg tildeler TIK 2 stk ”wildcards”, som de kan gi til spillere 

de mener skal være med i turneringen.  

 

Disse 8 spillerne deles inn i to puljer á 4 spillere, og spiller vanlig puljespill. Puljevinneren i 

gruppe 1 møter puljetoeren i gruppe 2, og puljevinneren i gruppe 2 møter puljetoeren i gruppe 1 

til semifinaler. Vinnerne av semifinalene møtes så til finale. De spillerne som blir nr. 3 i 

puljespillet møtes til kamp om 5. plassen, og de spillerne som blir nr. 4 i puljespillet møtes til 

kamp om 7. plassen. 

 



(Rankingpoengtabell flyttes til eget dokument og legges ut sammen med øvrige 

rankingpoengtabeller) 

 

I den vanlige rankingturneringen tildeles poeng etter dagens regler. Dette skulle bety at de som 

blir nr. 1 og 2 i den vanlige turneringen således vil ta innpå de som blir nr. 6-8 i Grand Prix 

turneringen, og dermed øke sine muligheter for å kunne delta i denne neste gang. Det å vinne den 

vanlige rankingturneringen skal dessuten være en av faktorene når ”wildcards” skal tildeles.” 

 

Ved liten påmelding til rankingturneringen kan KK ved påmeldingsfristens utløp bestemme at 

planlagt Mini Grand Prix ikke skal arrangeres. 

 

Rankingpoeng Mini Grand Prix 

Fra 21.1.2013 

Plassering 
  

25+ påmeldt* 17-24 påmeldt* 9-16 påmeldt* 

Vinner 
  

96 72 48 

Nr. 2 
  

80 54 40 

Nr. 3 
  

64 48 28 

Nr. 5 
  

48 24 24 

Nr. 6 
  

42 32 20 

Nr. 7 
  

36 28 16 

Nr. 8 
  

32 24 12 
 

* Antall påmeldte i den rankingturneringen inkl. spillere deltar i Mini Grand Prix. 

U23 mesterskapet 

F Poengtildeling for U23 mesterskapet (s. 55) 

 

GAMMEL TEKST 
U23 mesterskapet nedjusteres i poengskala fra kategori 7 til kategori 5 (samme nivå som UBM 

og NM-junior som tilsvarer nivå 5 for senior og nivå 7 for junior). 

NY TEKST 

Punktet fjernes og etterfølgende punkter nummereres på nytt. 

Forslag om skjønnsseeding av utenlandske spillere sendes Styret for behandling pr. e-post. 
 
Vedtak: Følgende endringer er vedtatt pr. e-post i etterkant av styremøtet: 

 

Skjønnsseeding 

D Grunnlag for rangering (s. 54) 
 

GAMMEL TEKST 

For mesterskapene (NM og NM-junior) lages en egen rankingliste til bruk ved seedingen. Det gis 

i spesielle tilfeller anledning til å bruke skjønn, slik at listen gir et riktig bilde av styrkeforholdet. 

TIK tar beslutning om skjønnseeding skal benyttes når endelig påmelding til mesterskapene 

foreligger.  

Der skjønnsseeding benyttes skal det sendes ut til alle deltagende klubber hvilke spillere som er 

seedet med begrunnelse. 

 



NY TEKST 

D Skjønnsseeding 
For mesterskapene (NM og NM-junior) gis det i spesielle tilfeller anledning til å bruke skjønn, 

slik at styrkeseedingen gir et riktig bilde av styrkeforholdet. TIK tar beslutning om skjønnseeding 

skal benyttes når endelig påmelding til mesterskapene foreligger. Når skjønnsseeding benyttes 

skal det sendes ut til alle deltagende klubber hvilke spillere som er seedet med begrunnelse. 

  

Det kan brukes skjønn i styrkeseedingen når det er påmeldt spillere som representerer et annet 

lands forbund. Ønsker arrangør av en rankingturnering at det skal brukes skjønn, rettes det en 

forespørsel om dette til KK.  
 
06/13 - NIC 2013, 2014 og 2015 
 
Vedtak: Saken utsettes. Saken behandles av AU. KK gir sitt syn til AU i forkant av AU-møtet 
25. januar 2013. 
 
07/13 - European Junior Circuit 
 
Vedtak: Frogner I.L., badmintongruppe er eneste interessent. Administrasjonen får i 
oppdrag å avklare de økonomiske forutsetninger for søknaden fra Frogner, og saken 
fremlegges på nytt for styret før endelig vedtak fattes. 
 
08/13 - Sak fra TIK, satsingssenterne 
Leder TIK orienterte. 
 
Vedtak: Den økonomiske ordningen for satsingssenterne for 2012 gjennomføres som 
fastsatt tidligere, etter avtaler med involverte klubber, med det unntak at dersom det ved 
fordelingstidspunktet (i starten av 2013) fremdeles er noen elever som ikke har innbetalt 
fastsatt egenandel vil manglende egenandelsum bli trukket fra det beløp som klubben mottar 
ved fordeling av restbeløp (etter at utgiftene for toppsatsingen i Oslo/WANG er trukket fra). 
For 2013 og fremover innbetales ikke egenandeler for elever på de regionale 
satsingssenterne på Otta, i Kristiansand og i Sandefjord. Restbeløpet som blir igjen (etter at 
utgiftene for toppsatsingen i Oslo/WANG er trukket fra) fordeles etter samme prinsipp som 
fastsatt for 2012, dvs. at beløpet som overføres de involverte klubber er basert på hvor 
mange elever som er opptatt på skoletilbudet badminton toppidrett. 
 
 
09/13 - Komiteenes Handlingsplaner 
Saken utsatt. 
 
 
Referatsaker 
 
01/13 - Powergirls 
Leder av Utviklingskomiteen orienterte. 
Til siste års Powergirls var påmeldingen inntil like før det skulle gjennomføres dårlig, men 
den tok seg opp helt på slutten og ca. 30 deltakere deltok. 
Selve samlingen ble utmerket gjennomført med Moss BK som ansvarlig arrangør, i 
samarbeid med NBF v/ Utviklingskomiteen. 
 
02/13 - NIC 2012 
Generalsekretær orienterte. 
Et veldig godt gjennomført mesterskap, for siste gang i denne omgang, arrangert i 
samarbeid med Bygdø BK, som gjennom mange år har gjort en meget god jobb som 



medarrangør. Mesterskapet samlet rekorddeltakelse både mht. antall deltakere og fra antall 
nasjoner. Konseptet for gjennomføring har også blitt utviklet gjennom mange år på 
Bygdøhus og fungerte denne siste gang opp mot optimalt. NBF takker Bygdø BK for et godt 
samarbeid gjennom mange år. 
 
 
03/13 - Nordisk Kongress 
President orienterte. 
Deltakere fra Danmark, Sverige, Island, Finland og Norge var samlet i oktober i Oslo, med 
NBF som teknisk arrangør. NBF er også sekretariatsansvarlige for det Nordiske 
samarbeidet. Minutes (protokoll) fra møtet er vedlagt. 
 
 

 

EL 

Ullevål, 14. februar 2013 
 


