Ledermøte 2020

Corona
• Vi etterstreber å åpne opp for mest mulig aktivitet innenfor gjeldene
regelverk. Det er viktig at vi får til mest mulig aktivitet for flest mulig
utøvere.
• Vi må forholde oss til de til enhver tid gjeldende retningslinjene og
signalene vi får fra NIF og FHI.
• Disse endrer seg fra dag til dag og uke til uke, og det er umulig å
forutsi hvordan dette kommer til å slå ut iløpet av sesongen.
• Mange steder vil det være lokale retningslinjer i tillegg, f.eks på
idrettsanleggene.

Gjeldende regelverk pr 3/9
• Alle som er syke / har symptomer holder seg hjemme
• 1 meter avstand for alle alltid.
• Unntak:
• Spillere under 20 år under trening og arrangement innenfor samme badmintonkrets, kun
mens man er på banen.
• Profesjonelle toppidrettsutøvere
• Samlinger for spillere under 20 år

• Minst mulig reising.

Aktivitetstilbud pr 3/9
• Junior NM arrangert med alle kategorier med begrensninger på
deltagere.
• Lokalturnering på Sotra arranger med alle kategorier for junior, single
for senior
• Senior NM arrangeres med alle kategorier med begrensninger på
deltagere.
• RTU17 i Kristiansand arrangeres med alle kategorier med
begrensninger på deltagere.
• Lokalturnering i Strømmen arrangeres

Arrangement
• Smittevernsretningslinjer er utarbeidet og oppdateres / justeres
kontinuerlig etter behov.
• Konkurransekomiteen møter alle som skal ha turneringer fremover
for å planlegge og tilpasse arrangementene til lokale forhold.
• Tilstreber å bestemme hvordan forbundsturneringer avholdes 1
måned før turneringen.
• Bestemmelser knyttet til turneringsavvikling er fleksible denne
sesongen for å få mest mulig aktivitet innenfor smittevernsreglene.
• Dersom det ikke kan spilles alle kategorier i en turnering vil vi jobbe
for å få til alternative tilbud samtidig.

Turneringer
• Forbundsturneringer
• Single, double og mix
• Begrenset deltagelse

• Lokalturneringer
• Innenfor samme badmintonkrets
• Single, double og mix for junior
• Single for senior

Lagspill pr 3/9
• U13 og U15 avvikles som kretsserie.
• Samarbeid på tvers av badmintonkretsene tillates ikke.
• Åpner for å avvikle utenom de oppsatte helgene slik at man kan spille
hjemme- og bortekamper uten å samle alle lagene på en arena.
• Landsfinalen vil ha åpen påmelding dersom den kan arrangeres.
• Pågående undersøkelse rundt formen på landsfinalen
• https://bit.ly/3hWugbL

Lagspill pr 3/9
• Kvalifiseringen til Eliteserien avlyses og Eliteserien gjennomføres med 6 lag denne
sesongen. Lagene som skulle spilt kvalifisering denne sesongen spiller kvalifisering før
neste sesong istedet. Sluttspillet gjennomføres med de 4 beste lagene etter grunnspillet.
Ingen lag rykker ned etter sesongen.
• All lagspill for senior fra 1. divisjon og nedover avlyses for sesongen 20/21. Tabellene for
19/20 sesongen vil gjelde for påmelding til sesongen 21/22.
• Lagseriehelgene frigjøres til lokalturneringer / kretstiltak. Kretstiltak kan f.eks være
treningssamling en dag med kamper en annen dag for opptil 20 spillere per klasse.
• Seniorlagspill forsøkes gjennomført som lagturneringer (f.eks i tilknytning til
lokalturneringer). Dersom det åpnes for double- og mixspill iløpet av sesongen vil man
tilpasse dette.

