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SAKENES BEHANDLING 
 

SAK 1: ÅPNING 
President Trond Wåland åpnet Forbundstinget 2020 lørdag 5. september kl. 
15.00. på THON Hotel Arena på Lillestrøm, ved å ønske tingrepresetantene 
og gjestene velkommen. Han innledet med å si at dette var et spesielt 
forbundsting, i og med at vi er midt inne i korona-pandemien. Av den grunn 
var forbundstinget utsatt fra juni til september, og dette forbundstinget var 
også historisk da noen av tingrepresetantene var fysisk til stede, mens andre 
var med digitalt. Han redegjorde så for forbundets status og de forskjellige 
aktivitetsområder, samt status i henhold til strategi- og virksomhetsplan. Han 
nevnte at vi var inne i en svært krevende tid pga. korona-pandemien, og at det 
hadde medført at all aktivitet stoppet opp for en periode fra 12. mars, da 
landet «ble stengt ned». Han sa også at forbundsstyret ville gøre det de 
kunne for å holde aktiviteten i gang. 

 

SAK 2: GODKJENNING AV DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS 
FULLMAKTER 
Listen over fullmakter, kontrollert av Forbundsstyret, innstilles til godkjenning. 
 

 Vedtak: Listen over fullmakter ble godkjent av Forbundstinget. 
 
 Med stemmerett: Lørdag 5. september 56 representanter 
      

1. Trond Wåland    NBF 
2. Geir Storvik    NBF 
3. Kari Bunes    NBF 
4. Ståle Åbotsvik    NBF 
5. Elin Karina Hanssen   NBF 
6. Jeanette Svendsen   NBF 
7. Nils Petter Johansen   NBF 
8. Terje Dag Østhassel   Kristiansand BK 
9. Helene Abusdal   Kristiansand BK 
10. Jim Ronny Andersen   Kristiansand BK 
11. Odd Magne Lund   Midtnorsk Badmintonkrets Nord 
12. Odd Helge Gåsbakk   Grong BK 
13. Hilde Parnemann   Slagen BK    Digitalt 
14. Jarle Krokeide    Slagen BK 
15. Iver Bostad    Vigra IL    Digitalt 
16. Jonas Christensen   Frogner IL 
17. Kim Christensen   Frogner IL     
18. Svein Hjertholm   Karmøy BK 
19. Merete Andreassen   Hålogaland Badmintonkrets  Digitalt 

20. Kent Nyheim    Hålogaland Badmintonkrets 

21. Marielle Høidebraaten  Moss BK 

22. Tor Egil Kristensen   Moss BK 

23. Rune Lavik-Haug   Moss BK 

24. Christian Hervard   Bærum BK 

25. Trond Krogsæter   Badmintonkrets Sør 
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26. Christin Østhassel   Badmintonkrets Sør 

27. Kjell Kålheim    Finnmark Badmintonkrets  Digitalt 

28. Adrian Olsen Loe-Pedersen  Tromsø BK    Digitalt 

29. Mari Hildung    Tromsø BK    Digitalt 

30. Torstein Reistadbakk   Haugerud IF    Digitalt 

31. Linda Chr Johansen   Nøtterøy BK    Digitalt 

32. Augusta Nelson   Bergen BK    Digitalt 

33. Elena Ellingsen   Bergen BK    Digitalt 

34. Berent Barth    Bergen BK    Digitalt 

35. Anders Åge Naglestad  Vestre Aker     

36. Kjetill Gunnarsson   Vestre Aker 

37. Tine Wærsten    Vestre Aker 

38. Kjetil Hus    Rubbestadneset IL   Digitalt 

39. Niels Jørgen Pedersen  Bygdø BK 

40. Bodil Engejordet   Bygdø BK    Digitalt 

41. Terje Fjelldal    Oslofjorden Badmintonkrets 

42. Hege Rikheim    Oslofjorden Badmintonkrets 

43. Rune Bråten    Askøy BK    Digitalt 

44. Robert Barø    Trondheim BK    Digitalt 

45. Ketil Olsen    Bodø BK 

46. Hans Jarle Einarsen   Badmintonkretsen Vest  

47. Aina Mogstad    Badmintonkretsen Vest  Digitalt 

48. Julie Kristin Langeland Risa  Sotra BC    Digitalt 

49. Frode Eide    Sotra BC    Digitalt 

50. Thomas Midtskog   Brodd BK    Digitalt 

51. Steinar Skorpholm   Sotra BC    Digitalt 

52. Thea Kristina Johansen  VBT krets    Digitalt 

53. Marius Bakken   IL Skrim   

54. Emilie Faarup Storvik   NTNUI 

55. Ingvild Håland    NTNUI 

56. Kristoffer Berg    NTNUI 

       
Kontrollutvalget: 

1. Anne Gro Rikheim 

Merkeutvalget: 
1. Elisabeth Sommerfeldt  

Observatører: 

1. Regy Selsaas    Karmøy BK     
2. Camilla Stokkaune   NTNUI      

 
Forbundskontoret: 

1. Espen Larsen    Generalsekretær 
2. Johnny Askevig   Sportssjef    Digitalt 
3. Charlotte Støelen   Utviklingskonsulent 
4. Andre Høidebraaten   Utviklingskonsulent 
5. Rune. B. Hansen   Dirigent 
6. Marius Imset    Dirigent 
7. Jørn Hafsten    Sekretariat 
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SAK 3: GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN 
1. Gjennomføring av tinget 
1.1 Tinget ledes av de(n) valgte dirigenten(e), og skal gjennomføres i samsvar 
med NIFs lov og denne forretningsorden. 
2. Taletid 
2.1 Representant for forslagsstiller med forslag på sakslisten, gis nødvendig 
taletid for å presentere forslaget. 
2.2 For etterfølgende innlegg, er taletiden fem minutter for første innlegg, tre 
minutter for andre innlegg og ett minutt for tredje innlegg. Ingen gis rett til ordet 
mer enn tre ganger i samme sak.  
2.3 Etter forslag fra dirigenten eller representant, kan tinget beslutte å:  

• Sette strek for de inntegnede talere 

• Sette strek for nye forslag 

• Øke antall innlegg 

• Endre taletid 

• Gi taletid til personer uten talerett 
2.4 Person med talerett som ber om ordet til forretningsorden, har ett minutt 
taletid.  
3. Behandling av forslag på tinget 
3.1 Eventuelle forslag/endringsforslag som fremmes under tingforhandlingene 
skal skje skriftlig. Det skal leveres til dirigenten og være påført navn på 
klubb/krets på representant og dennes signatur. 
3.2 Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten.  
3.3 Etter at sakslisten er godkjent, kan ikke forslag som fremgår av sakslisten 
trekkes uten at tinget aksepterer dette.  
4. Stemmegivning 
4.1 Stemmegivning gjennomføres digitalt og ved håndsopprekkelse med mindre 
det kreves skriftlig stemmegivning.  
 
5. Protokoll 
5.1 Det føres protokoll over tingets forhandlinger. Protokollen føres av de tinget 
har valgt til å føre protokoll. 
5.2 I protokollen innføres hvem som har hatt ordet i sakene, hvilke forslag som er 
fremmet, hvem som er forslagsstiller, hvilke vedtak som er fattet i den enkelte 
sak, og resultatet av avstemninger med antall stemmer for og imot.  
5.3 Protokollen skal publiseres på NBFs hjemmeside så snart den er godkjent.  

 
Vedtak: Enstemmig vedtatt.     

 

SAK 4: GODKJENNING AV SAKSLISTEN 
 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 

SAK 5: VALG AV TINGETS FUNKSJONÆRER 
  Det velges: 
  2 dirigenter 
  2 sekretærer 
  2 representanter til å underskrive protokollen 
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Til dirigenter ble følgende foreslått: Rune B. Hansen, Nøtterøy BK og Marius Imset, Slagen 
BK 
Til sekretærer ble følgende forslått: Jørn Hafsten og Elisabeth Sommerfeldt 
Til å underskrive protokollen ble følgende foreslått: Hege Rikheim, Oslofjorden 
Badmintonkrets og Christian Hervard, Bærum BK 
 
Vedtak: De foreslåtte ble valgt. 
 

SAK 6: BERETNING FOR PERIODEN 
  Styrets beretning for perioden finnes på sidene 14-50. 

Beretningen ble gjennomgått kapittel for kapittel. Under rapport fra «Prosjekt 
Sparebankstiftelsen» var det et ønske fra representant fra Vestre Aker at det 
ble oppgitt navn på de nye klubbene. Utover dette var det ingen kommentarer. 

 
President Trond Wåland orienterte om arbeidet med de 3 satsingsområdene «Samhandling 
organisasjon», «Trenerutvikling» og «Strategisk klubbutvikling». I tilegg presenterte Ståle 
Åbotsvik, leder for prosjekt «Trenerutvikling» arbeidet innen dette prosjektet, og Elin Karina 
Hanssen, presenterte arbeidet med prosjekt «Strategisk klubbutvikling», som hun var leder 
av. 
 
Vedtak: Beretningen, med tillegget fra Vestre Aker, enstemmig vedtatt. 
 

SAK 7: REGNSKAP 
  a: Opplesning av revisjonsberetning 2018 
   Opplesning av revisjonsberetning 2019 
  b: Opplesing av kontrollkomiteens beretning 2018 
   Opplesing av kontrollkomiteens beretning 2019 
            c:         Regnskap for perioden 01/01/18-31/12/18, 
  og 01/01/19-31/12/19 
 
Leder av Kontrollutvalget, Anne Gro Rikheim, Frogner, leste opp revisjonsberetningene og 
Kontrollutvalgets beretninger. 
 
Vedtak: Det var ingen kommentarer til regnskapene. Regnskapene enstemmig vedtatt. 
 
 

SAK 8: RETNINGSLINJER – strategiplan for perioden 2020 – 2024 og 
virksomhetsplan 
Målet med strategiplanen og virksomhetsplanene er å tydeligere synliggjøre 
utvalgte prioriterte strategiområder, samt vise en oversikt over virksomheten 
for kommende periode. 

  Planene er tatt inn i Protokollen, side 72. 
 

  Forbundsstyrets innstilling: 
Forbundsstyret anbefaler at fremlagte strategiplan for perioden 2020 – 2024, 
og virksomhetsplan, legges til grunn for Forbundets videre  

  langtidsplanlegging. 
 
President Trond Wåland innledet med en orientering om Strategiplan og Virksomhetsplan. 
 
Vedtak: Det var ingen kommentarer utover presidentens innledende orientering. Strategiplan 
og Virksomhetsplan enstemmig vedtatt. 
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SAK 9: INNKOMNE FORSLAG 
 

A. LOVSAKER: 
 

1. FORBUNDSSTYRET 
 
Lov for Norges Badminton Forbund, endring av navn til Norges Badmintonforbund 
 

1. Innledning,   

 

Gammel tekst: Lov for Norges Badminton Forbund (NBF), stiftet 24. oktober 1938, med 

senere endringer. Godkjent av Idrettsstyret den 17. mars 2014. 
 

Ny tekst (endring kan gjerne utheves):  Lov for Norges Badmintonforbund (NBF), stiftet 24. 

oktober 1938, med senere endringer.  
 

Begrunnelse: 

Vi er det eneste av 55 særforbund som har et tredelt navn på denne måten. Øvrige forbund 

heter for eksempel Norges Fotballforbund, Norges Skiforbund, Norges Håndballforbund, 

Norges Bordtennisforbund etc. Det fører ofte til at vårt navn skrives feil, og vi ønsker å endre 

slik at vi er i samsvar med de øvrige 54 særforbund. 

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 

 
2. FORBUNDSSTYRET 

 
Lov for Norges Badminton Forbund, §17 – Forbundstingets oppgaver – nye punkter og alle 
punkter rebokstaveres 
 
Ny tekst under: «Forbundstinget skal velge»:   h) Leder for Ungdomsutvalget 
       m) Nestleder for Ungdomsutvalget 
 
Begrunnelse: Norges Badminton Forbund er pålagt å følge «Lovnorm for særforbund» 
vedtatt av NIF på siste Idrettsting i 2019. 

  
«§ 17  Særforbundstingets oppgaver   
   
Særforbundsstinget skal:    
  
14. Foreta følgende valg: a) Særforbundsstyret med leder og nestleder(e), [antall] 
styremedlemmer og [antall] varamedlemmer. b) Kontrollutvalg med [antall (minst to)] 
medlemmer og [antall (minst ett)] varamedlem(mer). c) Representanter til Idrettstinget 
og møter i de organisasjoner særforbundet er tilsluttet eller gi styret fullmakt til å 
oppnevne representantene. d) Valgkomité med leder, [antall (minst to)] medlemmer 
og [antall (minst ett)] varamedlem(mer).    
Merknad til siste avsnitt: - Etter vedtak fra Idrettstinget 2019 følger det nå av 
NIFs lov § 2-5 (7) at styrer i særforbund og idrettskretser skal ha minst ett 
styremedlem som på tidspunktet for valget var under 26 år.» 

 
Forbundsstyret har valgt å løse dette ved at det opprettes et eget Ungdomsutvalg som en del 
av styret.    
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Forbundsstyret fremmet følgende endringsforslag til ny tekst: 
Ny tekst under: «Forbundstinget skal velge»:   h) Styremedlem under 26 år 
       m) Nestleder styremedlem under 26 år 
 
 
 
Til saken hadde følgende ordet: Geir Storvik, forbundsstyret, Tor-Egil Kristensen, Moss BK, 
Niels Jørgen Pedersen, Bygdø BK, Emilie Faarup Storvik, NTNUI 
 
Vedtak: Forbundsstyrets endringsforslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Fjerning av tekst under «Forbundstinget skal velge»:  g) Leder for Bredde- og 
inkluderingskomiteen 

l) Nestleder for Bredde- og 
inkluderingskomiteen 

 
Begrunnelse: Forbundsstyret mener ikke det er noen grunn til å splitte Utviklingskomiteen, 
og ønsker ikke et stort forbundsstyre. Forbundsstyret mener arbeidsområdene og oppgavene 
under Utviklingskomiteen bør gjennomføres via prosjektarbeid via involvering av flere 
personer med kompetanse innenfor prosjektområdene. 
 
       
Endring av navn på Instruksjons- og utdanningskomiteen til Kompetansekomiteen under 
«Forbundstinget skal velge»:  
 
Gammel tekst:  c) Leder for Instruksjons- og utdaninngskomiteen 
   h) Nestleder for Instruskjons- og utdanningskomiteen 
 
Ny tekst:  c) Leder for Kompetansekomiteen 
   h) Nestleder for Kompetansekomiteen 
 
Begrunnelse: Instruksjons- og utdanningskomiteen er et litt tungt og «gammeldags navn og 
Kompetansekomiteen er mer i tiden og mer dekkende. 
 
Vedtak: De foreslåtte navneendringene på komiteene enstemmig vedtatt. 
 
 

B. IKKE LOVSAKER: 
 
Turneringsreglement 
 
 

1. FORBUNDSSTYRET 
Turneringsreglementet, Kap. 1, GENERELLE REGLER, punkt 11: «Påmeldinger» 
Nest siste avsnitt: «Hvis ikke startkontingenten er betalt innen turneringens/mesterskapets 
start, kan arrangøren ilegge skyldneren et gebyr på 15 %, minimum kr. 100.»  

i i.Punktet strykes.  
 
Begrunnelse: Det benyttes ikke forskuddsbetaling i dag på noen turneringer.  
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 

2. FORBUNDSSTYRET  
Turneringsreglementet, Kap. I, GENERELLE REGLER, punkt 16: «Premiering.»  
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I åpne turneringer kan arrangøren velge mellom følgende premieringsalternativer: 0: Ingen 
premiering. 1: Bare 1. premier. 2 a) 0-4 påmeldte deltakere: 1. premie, mer enn 4 deltakere: 
1. og 2. premier. 2 b) 0-8 påmeldte deltakere: 1. premie, mer enn 8 deltakere: 1. og 2. 
premier. 3 a) 0-4 påmeldte deltakere: 1. premier, 5-8 påmeldte deltakere: 1. og 2. premier. 
Mer enn 8 deltakere: 1., 2. og 3. premie(r). 3 b) 0-8 påmeldte deltakere: 1. premie. 9-16 
påmeldte deltakere: 1. og 2. premie(r). Mer enn 16 deltakere: 1., 2. og 3. premie(r). 
Premieringsalternativ oppgis i turneringsinnbydelsen. Ved alternativ 3 har arrangøren 
anledning til å gi ytterligere premier.»  
i.Punktet strykes og ny tekst blir: «I åpne turneringer skal arrangører premiere som følger: 0-
4 påmeldte deltakere: 1. premier, 5-8 påmeldte deltakere: 1. og 2. premier. Mer enn 8 
deltakere: 1., 2. og 3. premie(r). Arrangøren har anledning til å gi ytterligere premier.»  
 
Begrunnelse: Dette er premieringsalternativet som er innarbeidet for alle, og det kan like 
gjerne settes som standard. Lavere premiering enn dette bør ikke være mulig.  
 
Til saken hadde følgende ordet: Tor-Egil Kristensen, Moss BK 
 
Moss BK fremmet følgende tilleggsforslag: I alle X-klasser skal det minst deles ut 1., 2. og 3. 
premie. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt inkludert tilleggsforslaget fra Moss BK. 
 
 

3. FORBUNDSSTYRET  
Turneringsreglementet, Kap. I, GENERELLE REGLER, punkt 16: «Premiering.»  
 
i ii.Legge til «I U9, U11 og U13 skal det gis deltagerpremie til alle deltagere.»  

 
Begrunnelse: Dette er kun en presisering og oppdatering i henhold til NIFs 
Barneidrettsbestemmelser. 
 
Til saken hadde følgende ordet: Niels Jørgen Pedersen, Bygdø BK, Jeanette Svendsen, 
forbundsstyret, Helene Abusdal, Kristiansand BK, Bodil Engejordet, Bygdø BK, Torstein 
Reistadbakk, Haugerud I.F., Thomas Midtskog, Brodd BK 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
 

4. BK VEST  
Turneringsreglementet, Kap. I, GENERELLE REGLER, ny regel i turneringsreglementet   
 
Forslag: 
Arrangør av ranking turneringer tildelt fra NBF kan selv velge hvor mange dommere NBF 
skal ta ut. Arrangør står fritt til å kunne bruke lokale dommere så lenge disse har godkjent 
dommerkurs, dersom arrangør ønsker dette. 
 
Begrunnelse: 
Forslaget foreslås grunnet at etter ledermøte i 2019 ble det sendt ut et skriv med reguleringer 
hvor Punkt 2 under Arrangement sier at KK, ved dommer og oppmannsutvalget, skal ta ut 
alle dommere til forbundsturneringer. KK bestemmer minimumsantall og dommere tas ut på 
bakgrunn av kompetanse og lokal tilhørighet. 
Arrangørklubbene vil da kunne få store økonomiske utgifter av dette, dersom KK tar ut få 
lokale dommere. Vi ønsker at det skal være forutsigbart å søke og å arrangere ranking 
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turnering, så derfor ønsker vi at arrangør selv kan velge blant alle godkjente dommere i 
Norge. Da får vi forutsigbarheten det skal være ved å arrangere en ranking turnering. 
Vi ønsker dette inn i turneringsreglementet, slik at dette reguleres av Tinget og ikke kan 
endres av Forbundsstyret. 
 
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.  
 
Til saken hadde følgende ordet: Rune Bråten, Askøy BK, Jeanette Svendsen, forbundsstyret. 
 
Vedtak: Forslaget ikke vedtatt. 33 stemte mot og 11 stemte for. 
 
 

5. FORBUNDSSTYRET  

Turneringsreglementet, Kap. II, REGLER FOR NORGESMESTERSKAP (NM).  

Forslag: Overskriften endres til: «Regler for Norgesmesterskap Junior og Senior»  

 

Begrunnelse: Vi ønsker å beholde egne regler for Junior og Senior NM, men vi ønsker ikke at 

Ungdommens Badmintonmesterskap og Veteranmesterskapet skal gå under samme reglement.  

 
Saken ble trukket. 
 
 

6. FORBUNDSSTYRET  
Turneringsreglementet, Kap. III, REGLER FOR KRETSMESTERSKAP, punkt 6:  
«Kretsene har anledning til å utarbeide spesielle bestemmelser for sine KM. Disse 
bestemmelser må ikke stride mot dette reglement og skal forelegges forbundsstyret til 
godkjennelse».  
i i.Strykes.  

Begrunnelse: Styret ønsker ikke at kretsene kan ha egne bestemmelser for KM. Det 
praktiseres heller ikke i dag.  
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
 

7. KRISTIANSAND BK 
Turneringsreglementet, Kap. IV, REGLER FOR SERIESPILL FOR KLUBBLAG, punkt 5  
 
Forslag: 
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. (…) (som nå) 
 
Begrunnelse: 
Det er på høy tid å likestille kvinner og menn i divisjonsspillet i Norge. Likt antall dame- og 
herrekamper bidrar til at en kvinne vil være like viktig og verdifull for laget som en mann. Det 
bør motivere klubbene til å satse like mye på begge kjønn. Det vil også heve nivået på 
eliteserien og underliggende divisjoner. I U13 og U15 lagspill følges allerede denne 
modellen. Også internasjonalt er det likestilling på det området.  
Endring foreslås å gjelde fra og med sesongen 2021/2022.  
 
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler forslaget. 
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I «Bestemmelser om seriespill for klubblag» endres punkt 15 til: 
I Eliteserien og 1. divisjon spilles det 8 enkeltkamper som følger: HS1, HS2, DS1, DS2, HD, 
DD, MD1 og MD2. I 2. divisjon og lavere kan administrerende ledd velge å ikke avvikle HS3 
og HD2 (strykes, overflødig). 
Punkt 16 endres til: 
Poengberegning for lagkamper: Seier 6-2 eller mer = 4-0, seier 5-3 = 3-1, uavgjort 4-4 = 2-2. 
For at en lagkamp skal regnes som spilt, må minst 4 enkeltkamper være spilt. I motsatt fall 
vinner det ene laget på walk over (w.o.), såfremt det stiller med spillere til minst 4 
enkeltkamper. Ved w.o. får det seirende lag 4 lagpoeng, enkeltkamper 8-0, sett 16-0 og 
baller 0-0. 
Punkt 18 endres til: 
I alle cupsluttspill spilles det ekstra «golden set» dersom det står likt 4-4 og likt antall sett 
(uavhengig av antall vunne og tapte enkeltballer) etter at alle kampene er spilt.  
Punkt 23 endres til: 
Hvis et lag må gi w.o. i herresingle, gjøres dette først i HS2, deretter i HS1. Det innebærer at 
et lag f.eks. ikke kan gi w.o. i HS1 og spille HS2. 
 
Til saken hadde følgende ordet: Tor-Egil Kristensen, Moss BK, Helene Abusdal, Kristiansand 
BK, Nils Petter Johansen, forbundsstyret, Jeanette Svendsen, forbundsstyret, Kim 
Christensen, Frogner I.L. 
 
Vedtak: Forslaget vedtatt. 40 stemte for og 6 mot. 
 
 

8. FORBUNDSSTYRET  
Turneringsreglementet, Kap. V, REGLER FOR KLASSIFISERING OG RANGERING, punkt 
2:  
«I aldersbestemte klasser er det A- og B-klasser.»  
i.Legge til C-klasser.  
 
Begrunnelse: C klasser ble innført for en del sesonger siden, men Turneringsreglementet 
har ikke blitt oppdatert.  
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
 

9. FORBUNDSSTYRET  
 
Turneringsreglementet, Kap. V, REGLER FOR KLASSIFISERING OG RANGERING, punkt 
2:  
«I klasse U9 og U11 finnes det ikke rangering og klassebetegnelsene må benyttes med 
skjønn. I de fleste situasjoner spilles det kun U9A og U11A. A- og B-klasser er beregnet på 
U13-U15-U17 og U19.»  
i.Strykes  
 
Begrunnelse: Eksempler og tilleggstekst er unødvendig i teksten i Turneringsreglementet. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
 

C. TIL BUDSJETT 
 

1. IL SKRIM, BADMINTON  
 



Norges Badminton Forbund - Årbok 2020  11 

Avvikle Landslotteriet 
 
Forslag: 
Forslag om at Landslotteriet avvikles og at manglende inntekter kompenseres med annen 
inntektsbringende virksomhet, ev. at kontingent økes eller utgifter/aktivitetsnivå reduseres 
slik at budsjett blir oppnådd uten å belaste klubbene med et Landslotteri. 
 
Begrunnelse: 
Vi mener det ikke er riktig at forbundstinget til NBF, som er underlagt NIF, kan pålegge alle 
idrettslag som er tilsluttet NBF å utføre obligatoriske dugnader til inntekt for forbundet, for at 
et særforbunds budsjett skal gå i balanse. 
Vår oppfatning er at dette strider mot NBF Lov: § 13 ref: 
(5) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det 
dekkes av positiv egenkapital. 
Vi mener videre at Landslotteriet er i strid med NIF’s grunnprinsipper, om at virksomhet ute i 
klubber og lag skal være tuftet på frivillig innsats. Landslotteriet er ikke frivillig, men 
obligatorisk. 
Det er meget betenkelig at vi som lokal klubb, med god kontroll med inntekter og utgifter, 
hvert år må avsette oppsparte midler til å dekke utgiftene til Landslotteriet. Vi som klubb har 
god kontroll på våre inntekter og ønsker ikke å bruke frivilligheten i klubben til å gå rundt å 
selge lodd.  
Av de særforbundene jeg har vært i kontakt med for å forhøre meg om utbredelsen av denne 
praksisen, så var samtlige svar negative. Dette betyr at NBF er det eneste særforbundet i 
NIF som gjennomfører et slikt lotteri. Praksisen som her benyttes av NBF mener vi rokker 
ved selvbestemmelsesretten til klubber og lag tilknyttet NIF, og vi mener derfor at det er på 
høy tid at Landslotteriet avvikles. 
 
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler ikke forslaget.  
 
Saken ble behandlet ifbm. med gjennomgang av foreløpig budsjett 2021 og 2022. 
 
Til saken hadde følgende ordet: Marius Bakken, Skrim I.L., Espen Larsen, generalsekretær, 
Hans Jarle Einarsen, Badmintonbkretsen Vest, Nils Petter Johansen, forbundsstyret, Kjetill 
Gunnarsson, Vestre Aker, Jeanette Svendsen, forbundsstyret, Torstein Reistadbakk, 
Haugerud I.F., Jonas Christensen, Frogner I.L. 
 
Vedtak: Forslaget ble ikke vedtatt. 29 stemte mot og 19 for. 
 
 

D. TIL NORGESMESTERSKAP 2021 OG 2022 
 

1. MOSS BK 
 

H.M. KONGENS POKALER 
Tildeling av H.M. Kongens pokaler for 2021 og 2022 

 
Forslag:  
H.M. Kongens Pokaler for 2021 og 2022 tildeles mesterskapenes beste spiller i dame- og 
herreklassen. Spilleren må ha blitt Norgesmester (i minst en kategori) i det mesterskapet 
spilleren mottar Kongepokalen. Mesterskapenes beste dame- og herrespiller regnes ut etter 
«Bestemmelser om beregning av beste klubb/spiller» i Håndboka.  
Ved poenglikhet tildeles kongepokalen til den spilleren med flest poeng i den største klassen 
målt i antall påmeldte spillere / par.  
Ved fortsatt poenglikhet tildeles kongepokalen til den spilleren med flest poeng i den nest 
største klassen målt i antall spillere / par.  
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Hvis 2 klasser er like store benyttes rekkefølgen single-mixed double-double for å skille disse 
2. Hvis alle 3 klassene er like store benyttes også denne rekkefølgen.  
Ved fortsatt poenglikhet tildeles kongepokalen til den av spillerne som etter en 
helhetsvurdering av TIK har stått for den største sportslige prestasjonen.  
 
Begrunnelse:  
Vi mener at det er feil å frata utøvere muligheten til å vinne kongepokalen på bakgrunn av 
hvilken kategori de satser på. Gjennom en lang årrekke var de beste norske 
badmintonspillerne singlespillere, og da var det helt greit å tildele kongepokalen i 
singleklassene.  
Nå har vi en situasjon der det kun er 9 norske spillere på de internasjonale rankinglistene i 
både damesingle og herresingle, mens det er nesten 3 ganger så mange herredoublespillere 
og mixed double spillere og nesten dobbelt så mange damedoublespillere.  
I tillegg ser vi at de best plasserte spillerne i alle doublekategoriene er langt høyere rangert 
enn de beste singlespillerne.  
Disse forholdene kan naturligvis endres over tid, men det er viktig å ha et system som sikrer 
at det er den beste badmintonspilleren som vinner kongepokalen, og ikke den beste 
singlespilleren.  
 
Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret anbefaler forslaget 
 
Til saken hadde følgende ordet: Tor-Egil Kristensen, Moss BK, Helene Abusdal, Kristiansand 
BK, Nils Petter Johansen, forbundsstyret, Jeanette Svendsen, forbundsstyret 
 
Saken ble trukket. 
 

SAK 10:   NORGESMESTERSKAP 2021 og 2022 
   
  A:  Fordeling 
   JUNIOR 2021 
   Foreslått tidspunkt 6.-7. Februar 

Mesterskapet vil bli arrangert  
 
Forbundsstyret får fullmakt til å tildele Norgesmesterskapet for junior 
for 2022. 

 
   SENIOR 2021 
   Foreslått tidspunkt 26.-28. Mars 

Mesterskapet vil bli arrangert som en del av NM Veka i Trondheim og 
Stjørdal 
 
Forbundsstyret får fullmakt til å tildele Norgesmesterskapet for senior 
for 2022. 

 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
  B. H.M. KONGENS POKALER 
   Forbundsstyret foreslår: 

Se forslag fra Moss BK som forbundsstyret anbefaler. 
 
Forslaget fra Moss BK ble trukket, og Kongepokalene deles ut til vinnere av damesingle og 
herresingle. 
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SAK 11:   TILSETTE REVISOR 
   Forbundsstyret foreslår: 

Engasjement av Revisjonsselskapet BDO Moss AS fram til 
Forbundstinget 2022. 

 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
    
 
SAK 12:  FASTSETTE KONTINGENTER OG AVGIFTER 
  
 

A. Deltakeravgift 

   Forbundsstyret foreslår: 
Deltakeravgiften til NBF, iflg. Lovens § 6, pkt 9, for 2020 og 2021 
fastsettes slik: 

   Deltakeravgiften pr. anmeldt deltaker pr. kategori i åpen turnering: 
   U11 ................................................. kr. 0,- 
   U13 ................................................. kr. 0,- 
   U15 .................................................   kr. 0,- 
   U17 ..................................................  kr. 0.- 
   Senior ..................................................  kr. 0,- 
   Veteran................................................. kr. 0,- 
 

B. Medlemsavgift 

 Forbundsstyret foreslår: 
 Medlemsavgiften for 2020 og 2021 pr. medlem pr. år i henhold til 
innrapporteringen til Norges Idrettsforbund pr. 30.04.2020 og pr. 
30.04.2021 settes til kr. 0,- 

 
Til saken hadde følgende ordet: Espen Larsen, generalsekretær, Kjetill Gunnarsson, Vestre 
Aker, Bodil Engejordet, Bygdø BK 
 

 

C. Klubbavgift 

 Forbundsstyret foreslår: 
 I henhold til innrapporteringen til Norges Idrettsforbund pr. 30.04.2020 
og pr. 30.04.2021 settes klubbavgiften til: 

   Grunnavgift pr. klubb kr. 500.- uavhengig av størrelse. 
 

 Deretter et tillegg beregnet ut fra følgende skala: 
 21 - 50 medlemmer:   kr.  500.- 
 51-100 medlemmer:   kr. 1000.- 
 101-200 medlemmer   kr. 1500.- 
 200 medlemmer og mer  kr. 2000.-  

 
D. Medlemslisens med forsikring 

 Forbundsstyret foreslår: 
 Obligatorisk medlemslisens med forsikring settes til kr. 175.- pr. 
medlem i alderen fra og med 13 år og oppover. 
 For de under 13 år settes medlemslisensen med forsikring til kr. 125.- 
pr. medlem. 
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 Medlemslisensen baseres på tall innrapportert til NIF pr. 30.04.2020 
og 30.04.2021. 

 
 Det betales medlemslisens med forsikring for alle klubbmedlemmer 
som har trent/spilt badminton minst 3 ganger i løpet av 
rapporteringsåret. 
 Medlemmer som utfører annen aktivitet for klubben enn 
badmintonaktivitet skal det ikke betales medlemslisens for. 

 

E. Lisens og årsavgift for bruk av Cup2000/BadmintonPeople 

 Forbundsstyret foreslår: 
 Cup2000/BadmintonPeople 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. 

 
F.  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.  

 
Vedtak: Forslagene til kontigneter og avgifter enstemmig vedtatt. 
 
  

SAK 13:   BUDSJETT 
 

A. Foreløpig budsjett for 2021 og 2022. 

  Forbundsstyrets forslag finnes på side 89.  

 

Til saken hadde følgende ordet: Tor-Egil Kristensen, Moss BK, Nils Petter Johansen, 

forbundsstyret, Espen Larsen, generlasekretær, Geir Storvik, forbundsstyret, Kjetill 

Gunnarsson, Vestre Aker, Terje Fjelldal, oslofjorden Badmintonkrets 

 

Moss BK foreslo følgende: Avdeling 2 – Finans/marked - Prosjekt 34000 – Inntektsbrignende 

tiltak økes med kr. 100 000.- (inntekt) 
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Avdeling 4 – Utvikling – Prosjekt 740XX reduseres med kr. 100 000.- 

Avdeling 3 – Toppidrett – Prosjekt 52009 – Junior økes med kr. 100 000.- 

Avdeling 3 – toppidrett – Prosjekt 52028 – Senior økes med kr. 100 000.- 

 

Vedtak: Forslaget ikke vedtatt. 38 stemte mot og 6 for. 

 

Vestre Aker og Oslofjorden Badmintonkrets foreslo følgende: Avdeling 4 – Utvikling – 

Prosjekt 74033 – Anlegg NBF anleggsstilling økes fra 20% til 40 %. 

 

Vedtak: Forslaget ikke vedtatt. 28 stemte mot og 13 for. 

 

Vedtak foreløpig budsjett 2021 og 2022: Forbundsstyrets forslag, uten endringer, 

enstemmig vedtatt. 

 

SAK 14:   VALG IFØLGE LOVENE 
Følgende representanter skal velges: 
(Valgkomiteens innstilling i kursiv). 
 
A. Forbundsstyret med vararepresentanter - velges for to år. 
 
 President:   Kari Bunes, Moss BK (ny)  
 2 Visepresidenter:  Hans Jarle Einarsen, Sotra BC (ny) 

 Ståle Åbotsvik, Tromsø BK (ny) 
 Leder for Instruksjons- og Utdanningskomiteen: 
 Kent Nyheim, Hadsel BK (ny) 
  Leder for Toppidrettskomiteen:  
 Jarle Grann, Kirkenes BK (ny) 
 Leder for Konkurransekomiteen: 
 Jeanette Svendsen, Vestre Aker badminton (gjenvalg)   
 Leder for Utviklingskomiteen:  
 Robert Barø, Trondheim BK (ny) 
 Leder for Ungdomsutvalget: 
 Emilie Faarup Storvik, NTNUI badminton (ny) 
 Nestleder for Instruksjons- og Utdanningskomiteen:  
 Camilla Stokkaune, NTNUI badminton (ny) 
 Nestleder for Toppidrettskomiteen:  
 Regy Selsaas, Karmøy BK (ny) 
  Nestleder for Konkurransekomiteen: 
 Thomas Midtskog, Brodd I.L.(gjenvalg) 
 Nestleder for Utviklingskomiteen: 
 Ketil Huus, Rubbestadneset BK (ny) 
 Nestleder for Ungdomsutvalget: 
 Jonas Østhassel, Kristiansand BK (ny) 
 

Vedtak: Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 
  

 
B. Kontrollkomité med vararepresentanter - velges for to år. 
 2 medlemmer: Anne Gro Rikheim, Frogner IL (gjenvalg) 
    Alf Asklund, Haugerud IF (gjenvalg) 
 2 vararepresentanter:  Arne Langnes, Sandefjord BK (gjenvalg) 

      Tone Gulbrandsen, Jarlsberg BK (gjenvalg 
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Vedtak: Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 

C. Lovkomité med vararepresentanter- velges for to år. 
 
 Leder: Rune B. Hansen, Slagen BK (gjenvalg) 
 Nestleder: Ingrid Teistung, Bergen BK (gjenvalg) 
 Et medlem: Jarle Krokeide, Slagen BK (gjenvalg) 
 2 vararepresentanter: Ulla Faarup, Bærum BK (gjenvalg), Ingunn 

Ellingsen, Stavanger BK (ny) 
 
Vedtak: Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

 
10. Valgkomité med vararepresentanter. 

Innstilling til valgkomite ble sendt tingdelegatene fra forbundsstyret dagen før tinget 
startet. 

 Leder: Jarle Krokeide, Slagen BK 
 Nestleder: Merete Andreassen, Tromsø BK 
 Et medlem: Christin Østahssel, Kristiansand BK 
 2 vararepresentanter: Odd Helge Gåsbakk, Grong BK og Elin Karina 

Hanssen, Herøy I.L. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 
  

SAK 15:   BESTEMME STED FOR FORBUNDSTINGET 2022 
   
  Forbundsstyret foreslår: 
  Forbundsstyret gis fullmakt til å bestemme sted for Forbundstinget 2022. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 

SAK 16:   AVSLUTNING 
 

Avtroppende president Trond Wåland, takket dirigentene og adminstrasjonen for godt utført 
arbeid, og delte ut gaver til de styremedlemmer som ikke ønsket gjenvalg, og han fikk i tillegg 
selv gave. 
Nyvalgt president Kari Bunes takket for tilliten og ønsket alle vel hjem. 
 
 

FORBUNDSSTYRETS BERETNING 
12.06.18 - 09.06.20 
 
STYRE OG ADMINISTRASJON 
 
Forbundsstyret: 
 
President:       Trond Wåland, Kristiansand BK 
Visepresident:      Geir Storvik, Bærum BK 
Visepresident:      Kari Bunes, Moss BK 
 
Leder Instruksjons- og  
Utdanningskomiteen:      Ståle Åbotsvik, Tromsø BK 
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Nestleder:       Ingunn Ellingsen, Stavanger BK 
 
Leder Konkurransekomiteen:    Jeanette Svendsen, Vestre Aker 
Nestleder:       Thomas Midtskog, Brodd BK 
 
Leder Utviklingskomiteen:     Elin Karina Hanssen, Herøy IL 
Nestleder:       Marius Røed, Vestre Aker 
        
 
Leder Toppidrettskomiteen:     Nils Petter Johansen, Nøtterøy BK  
Nestleder:       Sonja Wåland, Kristiansand BK 
 
Nestledere i komiteene er vararepresentanter til Styret.   
 
Arbeidsutvalg: 
Leder:       Trond Wåland, Kristiansand BJ 
Nestleder:      Geir Storvik, Bærum BK 
Nestleder:      Kari Bunes, Moss BK  
 
 
 
   
Administrasjon: 
Generalsekretær     Espen Larsen  
Sportssjef      Johnny Askevig 
Landslagstrener Peter Kapetz 
Landslagstrener parabadminton  Sondre Flaaten Jørgensen 
Konkurranse- og Utdanningskonsulent Andrè Høidebraaten 
Utviklingskonsulent Charlotte Støelen 
Prosjektmedarbeider Sparebankstiftelsen (2019) Sigurd Roestad 
  
Revisjon: 
Revisorfirma:      BDO Moss AS 
     
 
TINGVALGTE KOMITEER OG UTVALG 
 
Kontrollkomiteen: 

Anne Gro Rikheim, Frogner IL 
       Alf Asklund, Haugerud IF 
Vararepresentanter:     Arne Langnes, Sandefjord BK 
       Tone Gulbrandsen, Jarlsberg BK 
 
Lovkomiteen:       
Leder:        Rune B. Hansen, Slagen BK  
Nestleder:      Ingrid Teistung, Bergen BK  
Medlem:      Jarle Krokeide, Slagen BK   
Vararepresentanter:     Ulla faarup, Bærum BK  
       Kent Nyheim, Hadsel BK 
 
Valgkomiteèn: 
Leder:       Merete Andreassen, Tromsø BK 
Nestleder:      Hans Jarle Einarsen, Sotra BC 
Medlem:      Victoria Hong, Haugerud IF 
Vararepresentanter:     Bodil Engejordet, Bygdø BK 
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       Jørn Hafsten, Kristiansand BK 
             
        
FAGKOMITEER OG UTVALG 
Instruksjons- og Utdanningskomiteen: 
Leder:       Ståle Åbotsvik, Tromsø BK 
Nestleder:      Ingunn Ellingsen, Stavanger BK 
            
  
Konkurranskomiteen: 
Leder:       Jeanette Svendsen, Vestre Aker 
Nestleder:      Thomas Midtskog, Brodd BK 
Lagserieutvalg:     Markus Haukebøe, Oppegård IL 
       Trond Krogsæter, Karmøy BK 
       Jan Aage Nyborg, Orkanger BK  
      
Oppmann-/Dommerutvalget: 
Leder:       Rune B. Hansen, Slagen BK 
Medlem:      Emma Lindquist, Vestre Aker 
Medlem:      Nils Petter Johansen, Nøtterøy BK 
Medlem:      Kirsten Gulbrandsen, Vestre Aker 
Medlem:      André Høidebraaten, Moss BK 
 
Utviklingskomiteen: 
Leder:       Elin Karina Hanssen, Herøy IL 
Nestleder:      Marius Røed, Vestre Aker 
 
Veteranutvalget: 
Leder:       Helge N. Hansen, Kolvereid IL 
Medlem:      Anja Olsen, Frogner I.L. 
Medlem:      Arne Gulbrandsen, Jarlsberg BK 
            
Toppidrettskomiteen: 
Leder:       Nils Petter Johansen, Nøtterøy BK 
Nestleder:      Sonja Wåland 
Sportssjef:      Johnny Askevig 
Landslagstrener:  Peter Kapetz 
 
Integreringsutvalget:     
Leder:       Rune Lavik-Haug, Moss BK 
       
Legekontakter:     Olympiatoppen 
 
Fysioterapikontakt:   
Fysioterapeut:  Helge Skåtun 
Naprapater:  Svend Linderoth 
Kiropraktor:  Regy Selsaas 
   
 
MESTERSKAP SESONGEN 2018/2019 
 
NM-SENIOR 2019. 
Mesterskapet ble avviklet i Mossehallen med Moss BK som arrangør 
 
Mestere ble: 
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DS: Emilie Sotnes Hamang, Frogner IL 
HS: Marius Myhre, Haugerud IF 
DD: Sofia Louis Macsali/Emilia Petersen Norberg, Bergen BK og Sandefjord BK 
HD: Carl Christian Mork/Sturla Flåten Jørgensen, Asker BK og Haugerud IF 
MD: Aimee Hong/Marius Myhre, Haugerud IF 
 
Kongepokalene ble tildelt: Emilie Sotnes Hamang og Marius Myhre. 
 
NM-JUNIOR 2019. 
Mesterskapet ble avviklet på Lillehammer med NBF+Hedmark/Oppland Krets som arrangør. 
 
Mestere ble: 
DS: Marie Mørk, Kristiansand BK 
HS: Markus Barth, Bergen BK 
DD: Marie Christensen/Aimee Hong, Frogner IL og Haugerud IF 
HD: Andreas Andersen/Markus Barth, Bergen BK 
MD: Aimee Hong/Markus Barth, Haugerud IF og Bergen BK 
 
 
 
 
 
NM LAG 2019. 
Mestere ble: 
Frogner IL med følgende spillere: 
Kim Christensen (lagleder), Amund Rikheim Huus, Emilie Sotnes Hamang, Frida Sotnes 
Hamang, Jenny Rajkumar, Jonas Christensen, Toheed Ahmed Saeed, Magnus Christensen, 
Mattias Xu, Henny Lyfjell, Hege Rikheim, Marie Christensen, Marthe Skaug, Torjus Flåtten, 
Vegard Rikheim og Anders Leirud. 
 
U23 MESTERSKAPET 2018. 
Mesterskapet ble arrangert i Badmintonsenteret med Kristiansand BK som arrangør: 
 
U23 mestere ble: 
DS: Emma Wåland, Kristiansand BK 
HS: Peter Rønn Stensæth, Bygdø BK 
DD: Sofia Louis Macsali/Emilia Petersen Norberg, Bergen BK og Sandefjord BK 
HD: Carl Christian Mork/Sturla Flåten Jørgensen, Asker BK og Haugerud IF 
MD: Solvår Flåten Jørgensen/Carl Christian Mork, Moss BK og Asker BK 
 
UNGDOMMENS BADMINTONMESTERSKAP 2019. 
Mesterskapet ble avviklet i Oppsal Arena med Haugerud IF, som arrangør. 
 
U15 mestere ble: 
DS:  Delia Murtazalieva, Haugerud IF 
HS:  Rafid Ishaq, Bergen BK 
DD:  Elise Lærkerød Jelsness/Karina Elisabeth Andreassen, Bygdø BK og Kirkenes BK 
HD:  Thomas Grüner Fjeldheim/Mathias Ji Hong, Haugerud IF 
MD:  Delia Murtazalieva/Mathias Ji Hong, Haugerud IF 
 
U17 mestere ble: 
DS:  Emilia Petersen Norberg, Sandefjord BK 
HS:  Ludvig Smith-Meyer, Nøtterøy BK 
DD:  Live Hov Grønbech/Emilia Petersen Norberg, Herøy IL og Sandefjord BK 
HD:  Amund Rikheim Huus/Danila Gataulin, Frogner IL og Sandefjord BK 
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MD:  Emilia Petersen Norberg/Ludvig Smith-Meyer, Sandefjord BK og Nøtterøy BK 
 

VETERANMESTERSKAPET 2019 
Mesterskapet ble avviklet med Orkanger, som arrangør: 
 
Mestere ble: 
V35+: DS: Berit Thyness, Haugerud IF 
 HS: Geir Storvik, Bærum BK 
 DD: Anne Lie Foldnes/Julie Langeland Risa, Sotra BC 
 HD: Amund Skavhaug/Robert Barø, Trondheim BK 
 MD: Anne Berit Bersmo/Rolf Ove Karlsen, Verdal BK 
 
V40+: DS: Trine Sperre, Ålesund BK 
 HS: Robert Sulebakk, Ålesund BK 
 DD: Berit Thyness/Trine Sperre, Haugerud IF og Ålesund BK 
 HD: Rolf Ove Karlsen/Trond Mære, Verdal BK 
 MD: Trine Sperre/Thomas Pedersen, Ålesund BK 
 
V45+: DS: Merete Andreassen, Tromsø BK 
 HS: Jan Frode Neverdal, Grimstad BK 
 DD: Tone Gulbrandsen/Hilde Parnemann, Jarlsberg BK og Slagen BK 
 HD: Thomas Pedersen/Lars Valentin, Ålesund BK 
 MD: Hilde Parnemann/Bent Mørken, Slagen BK og Nøtterøy BK 
 
V50+: DS: Britt Grindland, Grimstad BK 

HS: Robert Barø, Trondheim BK 
 DD: Synnøve Furholm//Inger Mette Bjørvik, Ålesund BK og Sandefjord BK 
 HD: Noralf Gamlem/Kristian Hyllestad, Norborg IL og Trondheim BK 
 MD: Ulla Faarup/Geir Storvik, Bærum BK 
 
V55+: HS: Ernst Georg Olsen, Hammerfest BK 
 HD: Geir Storvik/Geir Arnevik, Bærum BK og Grimstad BK 
 MD: Inger Mette Bjørvik/Jørn Johansen, Sandefjord BK 
 
V60+: HS: Geir Arnevik, Grimstad BK 
 HD: Niels Gunnar Juel/Staale J. Hultgren, Ullevål BK 
 
V65: HS: Bengt Drageset, Bergen BK 
 HD: Arvid Skutle/Bengt Drageset, Bergen BK 
 
V70+: HS: Jan Ulrik Hansen, Trondheim BK 
 
MESTERSKAP SESONGEN 2019/2020. 
 
NM – SENIOR 2020. 
Mesterskapet ble utsatt til høsten 2020 grunnet Covid-19 viruset.  
 
NM – JUNIOR 2020. 
Mesterskapet ble utsatt til høsten 2020 grunnet Covid-19 viruset. 
 
NM LAG 2020. 
NM for lag ble avsluttet etter grunnspillet som følge av Covid-19 viruset. 
Mestere ble Frogner IL med følgende spillere: 
Amund Rikheim Huus, Anders Leirud, Emilie Sotnes Hamang, Hege Rikheim, Jenny 
Rajkumar, Jonas Christensen, Magnus Christensen, Marie Christensen, Marthe Skaug, 
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Mattias Xu, Radu Carlan, Randi Selle (lånt fra Stavanger BK), Vegard Rikheim og Kim 
Christensen (lagleder) 
 
U23 MESTERSKAPET 2019. 
Mesterskap ble arrangert Tertnes Badmintonhall med Bergen BK, som arrangør: 
 
Mestere ble: 
DS: Vilde Espeseth, Kristiansand BK 
HS: Markus Barth, Bergen BK 
DD: Marlene Wåland/Emma Wåland, Kristiansand BK 
HD: Torjus Flåtten/Markus Barth, Bergen BK 
MD: Solvår S. Flåten Jørgensen/Carl Christian Mork, Moss BK og Asker BK 
 
UNGDOMMENS BADMINTONMESTERSKAP 2020. 
Mesterskapet ble avviklet i Badmintonsenteret med Kristiansand BK, som arrangør: 
 
U15 mestere ble: 
DS: Katja Botcharova Ellingsen, Bergen BK 
HS: Aleksandrs Jakolevs, Haugerud IF 
DD: Katja Botcharova Ellingsen/Kristine Grande Ødegårdstuen, Bergen BK og Moss BK 
HD: Filip Bøhn/Sander Østhassel, Kristiansand BK 
MD:     Linnea Holmedal/Brynjar Hus, Askøy BK og Rubbestadneset IL 
 
U17 mestere ble: 
DS: Delia Murtazalieva, Haugerud IF 
HS: Kevin Elson, Kristiansand BK 
DD: Delia Murtazalieva/Karina Elisabeth Andreassen, Haugerud IF og Kirkenes BK 
HD: Thomas Grüner Fjeldheim/Mathias Ji Hong, Haugerud IF 
MD: Delia Murtazalieva/Mathias Ji Hong, Haugerud IF 
 
VETERANMESTERSKAPET 2020. 
 
Mesterskapet ble avviklet med Ålesund BK, som arrangør: 
 
Mestere ble: 
V35+: HS: Geir Storvik, Bærum BK 
 DS: Jeanette Svendsen, Vestre Aker 
 HD: Rolf Ove Karlsen/Rune Enoksen, Verdal BK og Norborg IL 
 DD: Monica Halvorsen/Gitte Gandborg, Frogner IL 
 MD: Jeanette Svendsen/David Wong, Vestre Aker og Haugerud IF 
 
V40+: HS: Bent Mørken, Nøtterøy BK 
 DS: Monica Halvorsen, Frogner IL 
 HD: Richard Jakobsen/Bent Mørken, Nøtterøy BK 
 MD: Trine Sperre/Thomas Pedersen, Ålesund BK 
 
V45+: HS: Jan Frode Neverdal, Grimstad BK 
 DS: Berit Thyness, Haugerud IF 
 HD: Jan Frode Neverdal/Jan Rasmussen, Grimstad BK 
 DD: Kristin Thømt/Bente Sotnes, Askim BC-Bærum BK 
 MD: Hilde Parnemann/Bent Mørken, Slagen BK og Nøtterøy BK 
 
V50+: HS: Mauman Majid, Haugerud IF 
 DS: Gitte Gandborg, Frogner IL 
 HD: Noralf Gamlem/Per Ivar Furholm, Norborg IL 
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 DD: Tone Rasmussen Økland/Kirsten Gulbrandsen, Askøy BK og Vestre Aker 
 MD: Ulla Faarup/Geir Storvik, Bærum BK 
 
V55+: HS: Ernst Georg Olsen, Hammerfest BK 
 HD: Helge Økland/Ole Kamlund, Askøy BK-Bergen BK 
 
V60+: HS: Morten Aarhus, Asker BK 
 HD: Staale J. Hultgren/Niels Gunnar Juel, Ullevål BK 
 
V65+: HS: Ole Kristian Frog, Slagen BK 
 HD: Terje Grønningsæter/Tore Sperre, Klæbu IL og Ålesund BK 
 MD: Inger-Mette Bjørvik/Jørn Johansen, Sandefjord BK 
 
V70+: HS: Jan Ulrik Hansen, Trondheim BK 
 HD: Ole Jacob Nilsen/Fons Broekhoven, Hamar BK og Kolvereid IL 
 
V75+: HS: Daniel Ask, Ålesund BK 
 
 

 
 
 
FORBUNDSSTYRETS BERETNING 
 
Forbundsstyrets beretning dekker perioden juni 2018 – juni 2020. Komiteene har utarbeidet 
rapporter for sitt arbeid i perioden. Det vises i hovedsak til disse rapportene når det gjelder 
aktiviteten på områdene instruksjon og utdanning (IUK), konkurranseaktivitet (KK), toppidrett 
(TIK), og utvikling (UK). 
 
Styrets samlede virksomhet har vært basert på de beslutninger som er fattet av NBFs 
høyeste organ forbundstinget, og som er nedfelt i forbundets Strategiplan og 
Virksomhetsplan. 
 
I tillegg til fysiske styremøter over en eller flere dager, har det vært avholdt styremøter pr. e-
post. Videre har styremedlemmer deltatt på styremøte via skype, eller tilsvarende. I slutten 
av perioden, fra mars 2020 ble styremøter grunnet korona-pandemien avholdt over Teams. 
Korona-pandemien førte også til at alle turneringer fra og med midten av mars, og ut 
sesongen 2019/2020 ble avlyst. All treningsaktivitet stoppet også helt opp i en periode hvor 
hele Norge ble “stengt ned” fra og med 12. mars, og de ansatte arbeidet redusert og fra 
hjemmekontor. Det var ikke bare virksomheten i Norge som ble berørt i denne perioden, men 
over hele verden stoppet konkurranse- og treningsaktivitet opp, ikke bare for badminton, men 
for all idrett, og også samfunnet for øvrig. Fra mars til juni 2020 har vært en meget spesiell 
periode over hele verden, men på slutten av perioden ble det åpnet opp for mer og mer 
aktivitet igjen i Norge. 
 
 
GENERELT 
 

NBFs økonomi er solid, og det gode inntektsbringende arbeidet i perioden har ført til 
tilfredsstillende resultater. Gode inntekter fra sponsorer, samt økt aktivitet har ført til at styret 
har vært i stand til å gjennomføre de aktiviteter tinget i 2018 ønsket for perioden. 
Hovedsatsingsområdet i perioden har vært de 3 strategiske satsingsområdene 
«Trenerutviklking», «Strategisk klubbutvikling» og «Samhandling organisasjonsledd (se egne 
rapporter under). Satsingen her sammen med videreføring av satsingen på toppidrett er de 
områdene som er mest kostnadskrevende av aktivitetene. Cup2000/Badmintonportalen 
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fungerer godt, men det har også i perioden vært behov for utvikling av ny funksjonalitet etter 
innmeldte behov. 
 
Det har vært en gledelig utvikling av medlemstallet i perioden. Fra 5378 medlemmer i 2018 til 
5683 medlemmer nå ved siste idrettsregistrering. 
 
NBF har fått støtte fra Olympiatoppen også i denne perioden. Dette både i form av stipend 
for enkeltspillere og støtte til toppidrettssatsingen i forbundet generelt. Dialogen med 
Olympiatoppen er gjennomgående god. Gledelig er det også at NBF, etter godt arbeid fra 
sportssjef og apparatet rundt toppidretten, som et av 8 særforbund, fremdeles er med og får  
meget god økonomisk støtte fra Olympiatoppen via Sparebankstiftelsen DNB til «Prosjekt OL 
2024 – talenter mot toppen».  
 
NBF mottar årlig støtte fra NIF, i form av generelt rammetilskudd, samt rammetilskudd til 
barn og ungdom, og tilskudd for utøvere med nedsatt funksjonsevne. NIF er i gang med 
evaluering av kriteriene for tilskudd i form av rammetilskudd og tilskuddene til barn og 
ungdom og det er usikkert hvordan dette vil slå ut økonomisk for forbundet i fremtiden. I 
hovedsak vil vi fremdeles fremover bli målt på hvor mange medlemmer vi har i 
aldersgruppen 13-19 år, samt de tiltak vi har knyttet til utøvere i denne aldersgruppen. 
Klubbene blir svært viktige i denne utviklingen.  
 
NBF har i perioden prioritert de områdene som NIF selv har prioritert. Dette har hatt stor 
betydning for tildelingen av midler, hvilket bidrar til at vi blir sett på som en seriøs medspiller i 
arbeidet innad i NIF. 
 
 
FORBUNDSKONTORET 
 

Kontoret er lokalisert til Ullevål Stadion, der vi har lokaler sammen med NIFs egen 
administrasjon og de fleste særforbundene. Plassering av forbundskontoret på Ullevål sikrer 
nærhet til miljøet i NIF og andre særforbund, og muliggjør utnyttelse av de tjenester som er 
etablert i fellesbygget. Alle medlemmer i NBF kan, ved forhåndsavtale, benytte våre lokaler 
på Ullevål til arbeid eller møter i forbindelse med idretten vår. 
 
Kontoret ledes av generalsekretær Espen Larsen. Det er i tillegg til generalsekretær pr. i dag 
2 medarbeidere på forbundskontoret. Jørn Hafsten (konsulent) avsluttet sitt mangeårige 
arbeidsforhold med NBF og gikk over i pensjonistenes rekker sommeren 2018, og Andrè 
Høidebraaten ble ansatt i fast stilling (konkurranse- og utdanningskonsulent) fra samme 
tidspunkt. Charlotte Støelen (utviklingskonsulent) har nå vært ansatt i over 2 år.  
 
Toppidrettsarbeidet er meget godt ivaretatt ved Sportssjef Johnny Askevig i 80 % stilling og 
landslagstrener Peter Kapetz i 100% stilling. Sportssjefen har det overordnede ansvaret for 
planlegging, gjennomføring og utvikling av toppidrettssatsingen i samarbeid med 
Toppidrettskomiteen (TIK). Landslagstrener har ansvaret for den daglige treningen og 
oppfølging i konkurranser.  
Peter er hovedsakelig daglig på Bygdøy/turneringer med landslagsspillerne, og på kontoret 
innimellom, mens Johnny arbeider fra sitt hjem i Danmark, er på Bygdøy, samt at han følger 
opp toppidrettssatsingen, både mot Olympiatoppen, regionale sentra, er på 
forbundskontoret, følger spillerne på turneringer osv. 
 
Svend Linderoth har hatt ansvaret for skadebehandling og for den fysiske oppfølgingen av 
landslagsspillerne. I tillegg har Sondre Jørgensen hatt hovedansvaret for satsingen til Helle 
Sofie Sagøy frem mot Paralympics i 2020 (utsatt), samt vært tilknyttet «Prosjekt OL 2024 – 
talenter mot toppen». 
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Antall ansatte synes pr. i dag å være godt tilpasset de målsettinger og rammebetingelser 
som forbundet drives etter. 
 
 
ØKONOMI 
 
For perioden, årene 2018 og 2019, kan forbundets resultat oppsummeres slik: 

Budsjettert underskudd 2018:   Kr. 247 000.- 

Resultat/overskudd 2018:   Kr.     2 180.- 

Resultat bedre enn budsjettert 2018:  Kr. 249 180.- 

 

Budsjettert underskudd 2019:   Kr. 247 000.- 

Resultat/underskudd 2019:   Kr. 106 902.- 

Resultat bedre enn budsjettert 2019:  Kr. 140 098.- 

 

Budsjettert underskudd 2018 + 2019: Kr. 494 000.- 

Underskudd 2018 + 2019:   Kr. 138 728.- 

Resultat bedre enn budsjettert 2018 + 2019: Kr. 355 272.- 

 

Sum egenkapital pr. 31/12-2019:  Kr. 4 481 421.- 

 

Økonomien er sunn, og i hovedsak er inntektene knyttet til stønad fra staten via NIF, ved 
siden av inntekter fra andre kilder så som sponsorer/samarbeidsavtaler, NBFs lotteri og 
medlemslisenser/avgifter. 
 
Vi har en trygghet i vår økonomi via vår opparbeidede egenkapital. 
 
Sammen med 14 andre særforbund fortsetter samarbeidet og utviklingen av 
Særforbundsalliansen (SFA), hvor de 14 særforbundene samarbeider om økonomi, synlighet 
og aktivitet. NBF har både vært initiativtaker, og sitter med styring over dette samarbeidet 
ved forbundets generalsekretær. Samarbeidet har vart i 12 år. 
  
Via Særforbundsalliansen har vi samarbeidspartnerne Gjensidige, THON hotels, og det 
arrangeres Ungdomsleker på Lillehammer. 
 
I tillegg til samarbeidspartnerne i SFA har NBF et meget godt samarbeid med Forza som er 
forbundets samrbeidspartner for landslagene og øvrig badmintonutstyr. 
 
Antall medlemmer er fremdeles viktig ved tildelingen av midler fra NIF. Systemet er under 
evaluering og vil trolig bli noe endret. Selve medlemsbegrepet (hvem som skal rapporteres 
som medlemmer i klubbene) kan bli innsnevret. Fremover vil det fremdeles trolig bli slik at  
ungdom (13-19 år) som medlemmer vil bli viktig  ved tildeling av midler. NBF må ta hensyn til 
endringene som kommer i arbeidet i alle ledd i organisasjonen vår. Klubbene kan dessuten 
nå hente ekstra midler direkte fra staten/ NIF ved å rapportere god aktivitet, særlig gjelder 
dette arbeidet med barn og unge i nevnte aldersgruppe. 
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Deler av arbeidet med regnskapet har vært satt bort til NIF, som via Idrettens 
regnskapskontor (IRK), har samordnet dette arbeidet for flere forbund. 
 
Oppsettet for regnskapet og budsjettet i NBF følger Norsk Standard for regnskapsføring, slik 
som det også gjøres i NIF sentralt og i de fleste særforbund.  
 
NBF har avdelingsregnskap som regnskapsmodell. 
  
 
INTERNASJONALT ARBEID 
 

NBF har også i denne perioden fulgt opp de føringer som er lagt av NIF på dette området. Vi 
er engasjert i internasjonalt samarbeid via Nordisk kongress der vi har sekretariatet, og via 
deltagelse i de fora som vår idrett har opprettet for samarbeid mellom nasjonene. Spesielt 
nevnes Badminton Europe Confederation (BEC) og Badminton World Federation (BWF) der 
Norge har en sterk posisjon i forhold til størrelsen på vårt forbund. Generalsekretær har vært, 
og er igjen oppnevnt som medlem av 2 «Commissions=komiteer» i BEC gjennom 
Commission «Member Support» og Commission «European Circuits».   
 
 
 

INSTRUKSJON OG UTDANNING 
 

NBFs kurs endres og oppdateres løpende i henhold til NIFs krav og oppdateringer. NBFs 
kurs er nå tilpasset trenerløypa. Arbeid med samordning av NBFs Trener 1 og 2 kurs med 
BWFs trenerkurs Level 1 og Level 2 er fortsatt under arbeid. 
 
I tillegg har det blitt utdannet instruktører og avholdt mange kurs for lærere «Shuttle Time», 
etter mal og oppegg fra Badminton World Federation/Badminton Europe Confederation. 
 
I perioden har det blitt gjennomført 18 digitale aktivitetslederkurs, 4 trener 1 kurs og 1 trener 
2 kurs.  
 
 

KONKURRANSE 
 

Også i denne perioden har videreutvikling av vår elektroniske konkurranseportal, 
Badmintonportalen vært viktig, selv om det ikke har vært behov for like store endringer som 
tidligere. Det har som vanlig vært mye oppfølgingsarbeid for Konkurransekomiteen, men slik 
styret vurderer det fungerer nå Cup2000 og Badmintonportalen svært godt. 
 
Målet med arbeidet og systemet er at systemet til enhver tid skal være formålstjenlig for 
spillerne og NBFs totale behov.   
 
KK arbeider med mange faste arbeidsoppgaver, så som terminlisten, dommer- og 
oppmannsaktivitet og utprøving av nye turneringsformer. Det løpende arbeidet med dette 
synes å gå etter planene og fungerer godt. 
 
KK har i perioden arbeidet målrettet med rekruttering og utdanning av dommere. 
 
Oppmannskurs etter ny modell ble gjennomført i Slagenhallen, Tønsberg, høsten 2015. 
 
Andre viktige oppgaver er å skape interesse for alternative turneringsformer og å få til mer 
lagspill. Det er i perioden videreført lagspill for U13 og U15, noe som har vært svært viktig.  
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KK har i perioden sett et behov for å arbeide mer mot kvaliteten på arrangementer, da disse i 
en del tilfelle er under den standard som forventes av våre beste arrangement. 
 
I 2019 ble igjen NM junior arrangert på Lillehammer gjennom et samarbeid i 
Særforbundsalliansen. Styret er av den oppfatning at Ungdomslekene er meget bra og 
skaper en flott ramme for arrangementet NM junior, og oppmerksomhet rundt idretten vår. 
 
Andrè Høidebraaten har i siste del av perioden vært ansatt, blant annet for å følge opp 
arbeidet innenfor konkurranse-området.  
 
 
TOPPIDRETT 
 
Toppidrettssatsingen består av hovedsatsingssenteret i Oslo og 6 satsingssentre utover 
dette, knyttet opp til videregående skoletilbud i hhv. Oslo, Kristiansand, Sandefjord, 
Stavanger, Bergen og Moss. Toppsatsingssenteret i Oslo samarbeider nå med Wang 
toppidrettsgymnas. 
  
Det er en gledelig utvikling at det særlig på ungdomssiden synes å komme frem flere nye 
miljøer og spillere som holder god standard på treningsarbeidet.  
 
NBF har engasjert profesjonell ledelse til å ta vare på den faglige delen av arbeidet med våre 
beste seniorer og unge. Dette sammen med arbeidet nedlagt av de tillitsvalgte i TIK har ført 
til stor aktivitet og gode tiltak. 
 
 
Videreutvikling av trenere i kretsene og klubbene, og enda sterkere miljøer for trening og 
utvikling av spillere gjennom den daglige treningen er avgjørende på veien mot heving av 
nivået på våre beste spillere. Resultatene av dette arbeidet synes gode, med flere nye 
klubber og regioner i toppen av våre resultatlister, men ytterligere tilrettelegging og utvikling 
av tilbudene som gis er viktig for å ta steg mot enda flere og bedre resultater internasjonalt i 
framtiden.  
 
 

UTVIKLING 
 
Utvikling er et bredt felt, der alle komiteene i styret jobber sammen og har arbeidsoppgaver 
som har tilknytning til dette området. Utviklingskomiteen skal være samordnende for dette 
arbeidet og gjennomføre egne tiltak for å skape utvikling. 
 
Hovedsatsningsområder har i perioden vært: 
 

• Øke antall medlemmer  

• Øke antall trenere  

• Øke antall deltakere i turneringer  

• Utvikle kretsene 

I perioden har utviklingskonsulent Charlotte Støelen vært ansatt.  
 
Ledermøtet som ble avholdt i juni 2019 hadde deler av fokus på klubbutvikling, og nye tiltak 
og nytt materiell. 
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Det er gjennomført en rekke tiltak og aktiviteter i perioden, og ikke minst er det gjennomført 
mange klubb-besøk. Videre er det i samarbeid med kretser og klubber avhold en rekke kurs 
ute i klubbene, en rekke steder i Norge. 
 
Av materiale tilbys ulike 'kokebøker', blant annet hvordan man skal starte en 
badmintonklubb.  
 
Økt fokus ut mot klubbene har vært prioritert i mye større grad. Det er i klubbene utviklingen 
skjer og da må vi i tettere dialog med den enkelte klubb for å høre hvilke utfordringer som 
finnes, for derigjennom å igangsette konkrete tiltak.  
 
Utviklingskomiteen har overtatt ansvaret for gjennomføring av sluttspillet for lag under 13 år 
og under 15 år. Det har vært videreført på en meget god måte på samme måte som tidligere, 
og har etablert seg som et av forbundets mest populære tiltak. 
 
Målrettede tiltak mot jenter og jentesatsing har fremdeles hat fokus i perioden. 
 
Egne prosjektmidler til jentetiltak i klubb og krets var et virkemiddel som ble godt mottatt i 
starten, men som i sin nåværende form ikke ser ut til å treffe helt behovet i klubbene. 
 
REPRESENTASJON 
 
BWFs årsmøte 2018: Trond Wåland og Espen Larsen 
BECs årsmøte 2018: Trond Wåland og Espen Larsen 
BECs årsmøte 2019: Trond Wåland og Espen Larsen 
NIFs Ledermøte 2018: Trond Wåland og Espen Larsen 
NIFs Idrettsting 2019: Trond Wåland og Espen Larsen 
Nordisk Kongress 2018: Trond Wåland og Espen Larsen 
Nordisk Kongress 2019: Trond Wåland og Espen Larsen 
Norgesmesterskapene senior 2018 og 2019: Styret og administrasjonen 
Norgesmesterskapet junior 2018: Trond Wåland og Espen Larsen 
Norgesmesterskapet junior 2019: Trond Wåland og Espen Larsen 
BWFs årsmøte 2020: Utsatt grunnet korona-pandemi 
BECs årsmøte 2020: Utsatt grunnet korona-pandemi 
NIFs Ledermøte 2020: Utsatt grunnet korona-pandemi 
 

 
STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER 
 
Trenerutvikling 
Det vises til Instruksjons- og utdanningskomiteens egen rapport for perioden. 
 
Strategisk klubbutvikling 
Det vises til Utviklingskomiteens egen rapport for perioden. 
 
Samhandling organisasjon 
NBFs Forbundsting 2018 nedsatte Prosjekt Samhandling med en tidshorisont på to år frem til 

NBFs Forbundsting 2020.  

I perioden har Trond Wåland, Merete Andreassen, Charlotte Støelen og Bodil Engejordet 

arbeidet oss frem til en anbefaling som ble lagt frem for NBFs styre medio januar 2020. 

Styrets innstilling ble at prosjektet løper fram til Forbundstinget 2020, og at samhandling 

deretter håndteres gjennom organisasjonens ordinære drift. 

 

Prosjekt samhandling 
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Prosjekt Samhandling ble vedtatt av NBFs Forbundsting 2018. Prosjektdeltagelse ble utlyst i 

mail av 08.01.2019, og prosjektgruppen var valgt og nedsatt pr 08.02.2019.  

Prosjektet har hatt følgende prosjektdeltakere: 

• Trond Wåland: President NBF 

• Charlotte Støelen: Ansatt NBF 

• Merete Andreassen: Kretsleder Hålogaland Krets 

• Bodil Engejordet: Prosjektleder  

Mandatet var: 

• Samhandling mellom organisasjonsledd (klubb-krets-forbund) er ett av tre 

hovedsatsingsområder/strategiområder for NBF. Det skal nå opprettes en 

prosjektgruppe/styringsgruppe og vi ønsker forslag på personer som kan tenke seg å 

delta i en slik gruppe.  

• Prosjektgruppens oppgave er å utarbeide prosjektplan, styre prosjekter og ha 

overordnet prosjektansvar. Administrasjonen vil være representert i prosjektgruppen, 

sammen med presidenten i NBF. Det rapporteres til styret i NBF.  

Det har vært avholdt to fysiske møter for hele prosjektteamet i prosjektperioden. I tillegg har 

Charlotte og Bodil hatt flere arbeidsmøter, og det har vært god kommunikasjon og utveksling 

av dokumenter i prosjektgruppen på Teams. 

Prosjektgruppen har presentert arbeidet og status for NBFs Ledermøte i august 2019. Det 

vises til presentasjon. 

 

Vesentligste del av arbeidet i etterkant av dette, også sett i lys av styrets beslutning om å 

inkorporere «samhandling» i den ordinære driften i det videre (se under), har hatt fokus på 

NBFs nettside samt utvidet bruk av Teams. 

 

Basert på tilbakemeldinger fra Ledermøtet samt videre samtaler i prosjektgruppen ble 

følgende presentert for NBFs Styre medio januar 2020: 

Strategiområde Underpunkter Ansvarlig 

Sette klubben i fokus 
  

·     Hvordan rekruttere nye 
spillere? 

·     Hvordan beholde 
spillere? 

·     Hvordan finne eller 
utdanne trenere? 

·     Mulig å jevne ut 
geografiske forskjeller 
med tilskudd eller annen 
støtte? 

·     NBF/UK/IUK utarbeider 
og implementerer 

·     Alle bruker og melder 
forbedringer 

·     NBF/UK/IUK 
vedlikeholder 

Fokus på 
erfaringsoverføring i alle 
ledd 

·     E-intro for klubb, krets 
og forbund 

· 
Instrukser/Rutiner/Prose
dyrer 

·     Årshjul for klubb/krets 
·     Håndbok for 

turneringsgjennomføring 
·     Digital kommunikasjon, 

eks Teams 

·     NBF utarbeider og 
implementerer 

·     Alle bruker og melder 
forbedringer 

·     NBF vedlikeholder 

Opprette idebank ·     Alle kan legge inn 
innlegg 

·     NBF utarbeider og 
implementerer 
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·     NBF-ansatte siler og 
godkjenner innlegg 

·     Alle bruker  

Lette tilgang til informasjon 
  

·     Hvor finnes hva? 
·     Hvem har ansvar for 

hva? 
·     Er det behov for å dele 

opp lover/regler mer 
hensiktsmessig i små og 
mer tilgjengelige bolker? 

·     NBF utarbeider og 
implementerer 

·     Alle bruker og melder 
forbedringer 

·     NBF vedlikeholder 

Fokus på anlegg ·     Sentralt ansvar for å 
sikre helhet 

·     Anleggskomité som er 
mer på og som jobber 
nasjonalt 

·     NBF  

  
Organisering av arbeidet: 
·       Oppgaver som naturlig hører hjemme der må legges til komiteene i NBF 
·       Disse må igjen opprette utvalg 
·       Gjelder særlig IUK og UK, men også KK 
·       Utvalgt ansatt i NBF har dedikert ansvar for å følge opp og vedlikeholde digitale 

systemer, samt kommunisere med øvrige ledd i matrisen rundt disse systemene 
·       Opplæring hvis nødvendig gjøres av dedikert NBF ansatt 
  
 
Tidsplan: 

Delprosjekt Tidsfrist 

·       Godkjenning fra Tinget for å gå videre  Juni 2020 

·       Identifisering og valg av digitale 
systemer 

November 2020 

·       Implementering av digitale systemer Mars 2021 

·       Erfaringstilbakeføring Ledermøtet 2021 September 2021 

·       Avslutte prosjekt og gå over i fast 
driftsfase 

Oktober 2021 

  

 

 

Tilbakemeldingen og vedtaket fra Styret er som følger: 

”I NBF's strategi endrer vi 3. strategiområde (Samhandling organisasjonsledd) til Anlegg.  

Begrunnelse 

• Anlegg er en av flaskehalsene i forhold til aktivitet 

• Anlegg ligger svært nærme aktivitet på klubb-nivå mens samhandling 

organisasjonsledd er noe mer overordnet/abstrakt 

• Anlegg som et eget strategiområde vil gi et sterkere fokus på problemstillingene rundt 

dette. 

• Samhandling organisasjonsledd er vel heller et verktøy for å få til ting enn at det er et 

eget strategiområde og kan således gå inn i de andre strategiområder (kanskje 

spesielt klubbutvikling) 

Forslag til vedtak: Styret fremmer på forbundstinget 2020 en endring av strategiområde. 

Strategiområdet Samhandling organisasjonsledd fortsetter å virke ut tingperioden, men har 

fokus på å gi en endelig rapport på temaet. Det legges også vekt på hvordan samhandling 

organisasjonsledd integreres inn i de øvrige strategiområder samt øvrig drift. Strateginotatet 
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for anlegg legges til grunn for beskrivelse av det nye strategiområdet Anlegg i planene for 

neste tingperiode.” 

  

Prosjekt Samhandling videreføres som planlagt fram til Forbundstinget 2020. 

 
 
PROSJEKTARBEID 
 
Sparebankstiftelsen DNB Prosjekt «Flere sammen om de gode opplevelsene» 

Mai 2019 startet vi å arbeide med midlene og støtten vi hadde mottatt fra 

Sparebankstiftelsen DNB. Hovedmålet med prosjektet var å øke rekrutteringen i badminton 

på landsbasis gjennom direkte kontakt med idrettslag samtidig øke trenerkompetanse på 

grasrotnivå. Arbeidet startet med å utarbeide et digitalt aktivitetslederkurs og en digital 

plattform med over 90 filmer. Per 21.mai 2020 har 74 personer tatt aktivtetslederkurset 

digitalt. Det ble også utlyst en prosjektlederstilling med ansettelse fra august 2019 til juni 

2020. I august startet arbeidet med tiltakene mot rekruttering. Alle tiltak har gått mot at vi 

ønsker opprettelse av badmintongrupper i fleridrettslag som resultat.  

Den første fasen av prosjektet ihht rekruttering gikk til å finne en strategi på hvordan vi på 

best måte kunne få mest mulig utbytte av det vi kunne tilby- både når det gjelder utstyr, 

arbeidskraft og økonomisk bidrag. En kjernetanke gjennom hele prosjektet er å få med 

naboskolene til idrettslagene vi er i kontakt med på prosjektet. Her var tanken at ved å sette 

et økt badmintonfokus på kroppsøvingsundervisningen samtidig som det er opprettet 

badmintongruppe i det lokale idrettslaget vil skolen fungere som en slags 

«rekrutteringsarena» for idrettslaget.  

Videre prosess var å kontakte de ulike fleridrettslagene vi mente var et godt strategisk valg å 

opprette badmintongruppe i. I informasjonen vi sendte til de forskjellige idrettslagene, trengte 

vi noe som ville lokke dem til å være med på prosjektet. Vi kunne informere idrettslagene om 

at dersom de ønsket å være med, kunne vi blant annet tilby: gratis digitalt aktivitetslederkurs, 

nybegynnerkurs med besøk fra en av oss i forbundet, racketer og baller. I tillegg kunne 

idrettslagene få tilgang til over 90 videoer som ble laget våren 2019. Disse videoene, i tillegg 

til alt annet vi kunne tilby hadde vi ikke hatt mulighet til uten Sparebankstiftelsen DNB. 

Etter å ha sendt ut forespørselen til de valgte idrettslagene, fikk vi fortløpende svar. Svarene 

var svært varierende. Mange svarte tidlig at de ikke kunne bli med, hovedgrunnen for dette 

var i all hovedsak hallkapasitet og mangel på «ildsjeler» som kunne ta ansvar for utvikling av 

badminton i idrettslaget. Dialogen med idrettslagene som var positive til å være med på 

prosjektet fikk mer informasjon om hvordan vi kunne hjelpe hverandre. Mange startet å lufte 

interessen for badminton internt i idrettslaget og fikk bra engasjement på denne måten. 

I løpet av perioden har flere personer kontaktet oss. Her skulle det vise seg å være minst 

komplikasjoner i forhold til engasjement. I stedet for at vi skulle søke etter ildsjeler i 

lokalsamfunn som ville starte opp med badminton, var det nå ildsjelene selv som tok kontakt. 

Disse personene, og idrettslagene de har hatt tilknytning til, har være de «enkleste» å 

samarbeide med, da engasjementet og motivasjonen allerede fantes.  

Rundt 15-20 idrettslag har fått tett oppfølging gjennom høsten og fram mot deres årsmøter, 

og det er 6 fleridrettslag (Flatås I.L., I.L. Santor, Kvæfjord I.L., Mortensrud/Aker Sportsklubb, 

Tambarskjelvar I.L., Linderud I.L.) som har bekreftet opptak av badmintongruppe (per 21.mai 

2020).  
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Prosjektets sluttid var planlagt juni 2020, men etter aktivitetsstans og utsettelse av årsmøter 

er det ønskelig å forespørre en forlengelse av prosjektet til juni 2021 da det blir naturlig med 

tanke på neste runde med årsmøter. På den måten kan vi sikre å få med de fleridrettslagene 

som «vippet» i år heller neste år. 

 
Rapport fra instruksjons- og utdanningskomiteen (IUK) 2018-2020 

 

Rapport fra instruksjons- og utdanningskomiteen (IUK) 2018-2020 
For inneværende periode har Instruksjons og utdanningskomiteen (IUK) vært ledet av Ståle 
Åbotsvik fra Tromsø Badmintonklubb og nestleder har vært Ingunn T. Ellingsen fra 
Stavanger Badmintonklubb. I tillegg har Andre Høidebraaten hatt en viktig rolle i IUK som 
komiteens representant på forbundskontoret. Videre har Kari Brunes, som er ansvarlig for 
IUK i arbeidsutvalget, vært en viktig rådgiver for komiteen i hele perioden.  
 
Instruks for IUK og strategidokument 2024 (Bedre trenerutvikling – bedre trenere – bedre 
trening) 
Første oppgave som nyvalgt komite var å fremlegge forslag til instruksjon for komiteens 
arbeid, hvor komiteens sentrale arbeidsoppgaver er beskrevet.  
IUK 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 at 
spillere uavhengig av nivå får mulighet til å utvikle seg og oppleve glede og mestring i 
badmintonidretten.  Strategien bygger på felles rammeverk for trenerutvikling i norsk idrett og 
peker på områder som må prioriteres for å bygge oppunder NBF sin visjon ‘Dobbelt så 
mange, dobbelt så aktive’ og IUK visjon ‘Bedre trenerutvikling – bedre trenere – bedre 
trening’. Det overordnede målet for strategidokumentet er å sikre at spillere på ulike nivå og i 
ulike aldersgrupper opplever mestring og fremgang og får utvikle sitt potensial som 
badmintonspiller. Strategidokumentet trekker opp 6 delmål:  

1) En klar og tydelig trenerløype for norsk badminton 

2) Utdanne flere kvalifiserte trenere på nivå 1 og 2 

3) Stimulere til trenerkarriereutvikling på toppidrettsnivå 

4) Utdanne flere aktivitetsledere og hjelpetrenere 

5) Mestring og trivsel i treneroppgaven gjennom trenerfellesskap 

6) Godt samarbeid mellom NBF og klubber i Norge 

Strategidokumentet har hatt flere innspillsrunder i styret og ble vedtatt på styremøte i NBF 
15. oktober 2019 (styresak 31/19)  
I denne rapporten vektlegges sentrale arbeidsoppgaver som fremgår av instruksen, samt 
strategidokumentet gjeldende for perioden 2019-2024.  
 
1. TRENERLØYPE FOR NORSK BADMINTON  

1.1 Helhetlig plan for trenerutdanning: 
En prioritert oppgave for IUK i denne perioden har vært å utarbeide en helhetlig plan for 
trenerutdanning. Første ledd i dette arbeidet har vært å imøtekomme behovet for et mer 
standardisert innhold i trenerkursene på nivå 1 og nivå 2. Dette arbeidet har vært viktig for at 
kursene i Norge i større grad skal samsvare med internasjonale standarder, samt å unngå at 
kursinnhold avhenger av hvem som avholder kursene.  
Etter drøfting av ulike tilnærminger, besluttet IUK å gi Sune Albrechtsen i oppdrag å 
utarbeide et forslag til revidert kursinnhold både for trener 1 og trener 2. Dette arbeidet ble 
utgangspunktet for kursene som er gjennomgått i denne tingperioden. 
Nye kursbeskrivelser er nå på plass for trener 1 og trener 2 kurs, men trener 3 kurs gjenstår. 
Sentrale tema i kursene er: oppvarming, teknisk trening; slagteknikk og fotarbeid, motorisk- 
og koordinasjonstrening, tilvenningsøvelser og lek, samt pedagogikk og kommunikasjon, 
paraidrett og ShuttleTime.  
1.2. Treneroversikt 
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IUK har også arbeidet for å få en oppdatert oversikt over personer med trenerkompetanse i 
de ulike klubbene i Norge i dag, samt kartlegge klubbenes opplevde behov for trenerkurs og 
aktuelle kandidater for kurs på ulike nivå. Det ble derfor sendt ut et spørreskjema til klubbene 
for å få oversikt over trenerstatus i Norge per i dag. Det er 16 klubber som har svart på selve 
undersøkelsen. Vi har også et skjema med oversikt over trenere. Den er mer oppdatert med 
hvilke trenere som er aktive og ikke. 
Oversikten er hos forbundskontoret. Det har vært fremmet ønske om å gjøre oversikten 
tilgjengelig på nett, men av hensyn til GDPR kan det være problematisk. Oversikt over 
kursene skal imidlertid være tilgjengelig på den enkeltes profil i ‘Min idrett’.  
 1.3 Rutiner for gjennomføring av trenerkurs, godkjenning og sertifisering 
Dette punktet henger sammen med punkt 1.1., og det er etablert gode rutiner for 
kursgjennomføring, både med hensyn til honorar, gjennomføring og registrering/sertifisering. 
Når det gjelder godkjenning av personer som kan avholde trenerkurs, ligger dette til IUK, 
som har behandlet søknad om godkjenning i inneværende periode.  
1.4 Prosjektgruppe for trenerutvikling i Norge 
Dette arbeidet skulle gjerne IUK ønsket å ha kommet lenger med. IUK er imidlertid i dialog 
med aktuelle ressurspersoner for trenerutvikling, og da særlig med tanke på trenerkarriere og 
utvikling av trenere på høyere nivå. IUK er av den oppfatning at dette bør være en prioritert 
oppgave for neste periode.  
 
2. UTDANNE FLERE KVALIFISERTE TRENERE PÅ NIVÅ 1 OG 2 

 
2.1  Bidra til kompetanseløft gjennom gode kurstilbud og samarbeid med kretser 

om trenerkurs  

Dette punktet henger sammen med punkt 1, og kartleggingen som ble gjennomført bidro til 
en bedre oversikt over hvor i landet det var behov for tilbud om trenerkurs. Det er også nå 
flere som kan avholde trenerkurs på nivå 1 og 2.  
Gjennomførte aktiviteter i perioden:  

 Trener 1  Høst 2018 –   Bergen (Krets Vest) 

 Trener 1  Høst18/vår19 –  Ålesund (Krets Midtnorsk Sør) 

 Trener 1  Høst18/vår19 –  Rubbestadneset (Krets Vest) 

 Trener 1 Vår 2019 –   Oslo (Krets Oslofjorden) 

 Trener 2 Høst19/vår20  Bergen (Krets Vest)  

 Trener 1 Høst 2019  Bodø (Krets Hålogaland)  

 Trener 1 Høst19/vår20  Tana (Krets Finnmark)  

 Trener 1 Høst19/vår20  Sola (Krets Sør)  

 Trener 1 Vår 2020  Oslo (Oslofjord BK)   

 
Det er til sammen 59 personer som har deltatt på trener 1kurs, og til sammen 6 personer 
som har deltatt på trener 2 kurs.  
Det er imidlertid en utfordring at det er en stor spredning i badmintonkunnskap og spillernivå 
blant kursdeltakere. Dette gjør det utfordrende å tilpasse kurset slik at det blir nyttig for alle, 
og er derfor noe IUK bør jobbe videre med – både for at deltakerne får kurs som treffer riktig 
nivå, og at sertifisering for gjennomført kurs gjenspeiler riktig kompetansenivå. 
2.2  Kunngjøring av kurstilbud 

IUK har oppfordret til større transparens i kurstilbud, slik at klubber kan sende deltakere til 
kurs som arrangeres av andre klubber (hvis ledige plasser). Vi erfarer at klubber og kretser 
er gode på å kunngjøre kurstilbud slik at andre blir kjent med at kurs skal gjennomføres.  
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2.3  Etablere mentorteam samt intensiver for trenerinnsatser 

Dette arbeidet har ikke kommet i gang.  
 
3. TRENERKARRIERE PÅ TOPPIDRETTSNIVÅ 

 

3.1  Informasjon om karriereutvikling og dialog for å identifisere spillere som 

ønsker en trenerkarriere 

Det er et klart behov for trenere på høyere nivå, og utdanne tutorer som selv kan 
gjennomføre trenerkurs. IUK er i dialog med ressurspersoner om hvordan NBF kan jobbe 
strategisk på dette området. IUK har startet arbeidet med å få en oversikt over aktuelle unge 
spillere som kan være viktige ressurser for fremtidens toppidrettsspillere, og er i 
drøftingsfasen om hvordan vi kan utvikle gode tiltak på dette området.  
3.2  Støtteordninger for trenerutvikling 

IUK har derfor gitt støtte til personer som ønsker å utvikle sin kompetanse som trener på 
høyere nivå etter søknad fra kandidater. IUK har i perioden også gitt støtte til 2 spillere som 
har gjennomført tutorutdanning i regi av Badminton Europe. Begge har gjennomført kurs i 
sine regioner.  
 
4. AKTIVITETSLEDERKURS 

4.1 Revidere kursmanual/materiell som kan anvendes på klubbnivå 

I tillegg til trenerkompetanse er klubbene avhengige av foreldre og andre som engasjerer seg 
i arbeidet med barn og unge i klubben. Tidligere har det vært arrangert sporadiske 
aktivitetslederkurs i regi av klubbene med hjelp fra NBF. I denne perioden har NBF lagt ned 
mye arbeid for å utvikle et nytt digitalt aktivitetslederkurs med revidert kursmateriell, finansiert 
gjennom Sparebankstiftelsen DNB og prosjektet «Sammen om de gode opplevelsene».  
Dette kurset er lett tilgjengelig for klubbene og kan gjennomføres som kurs med en 
avsluttende test. 80% av kurset må være bestått for å få kurset godkjent. Kurset er således 
ikke avhengig av et bestemt antall deltakere for å kunne gjennomføres, men øvelsene 
styrkes ved at kurset gjennomføres over tid slik at kursdeltakerne får mulighet til å prøve ut 
øvelsene i autentiske sitasjoner i hallen. Deler av kurset er også egnet som inspirasjon i 
klubbutviklingssammenheng.  
Det er til sammen 58 personer som har gjennomført aktivitetslederkurset. 
 

5. MESTRING OG TRIVSEL I TRENEROPPGAVE 

 
5.1 Regionale trenersamlinger 

Under forbundets ledersamling i 2019 ble det uttrykt ønske om mer fokus på 
trenerfellesskap. Det var imidlertid først og fremst et ønske om regionale trenersamlinger i 
samarbeid med kretsene. IUK vil støtte denne type aktiviteter, men har ikke fått inn noen 
søknader om støtte til gjennomføring av trenersamlinger i denne perioden.  
 
5.2  Nasjonal trenersamling 
I tillegg til regionale trenersamlinger, ønsker IUK å arrangere nasjonal trenersamling i 
forbindelse med større arrangement. Etter planen skulle dette vært prøvd ut i forbindelse 
med landsfinalen i Kragerø våren 2020. Grunnet lite egnede lokaliteter i Kragerø, ble IUK 
oppfordret av styret til å legge trenersamlingen til NIC i 2020. I ettertid var dette en god 
avgjørelse ettersom Corona-situasjonen satte en stopper for landsfinalen i Kragerø. 
 
6. SAMARBEID MELLOM NBF OG KLUBBER 

IUK ønsker å bidra til en god dialog mellom forbund og klubber, og ønsker at det skal være 
åpne prosesser og gode kommunikasjonskanaler. Selv om vi opplever god dialog med flere 
klubber, vet vi at det ligger et forbedringspotensial på dette området. For at IUK skal lykkes 
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med visjon 2024, er det viktig å ha dialog om klubbenes behov og hvordan disse best kan 
imøtekommes. Her er det behov for å arbeide videre med gode kommunikasjonskanaler.  
 
7. ANNET 

7.1  Shuttletime og skolebadminton  

IUK har som nevnt gitt støtte til utdanning av to shuttletime instruktører som har gjennomført 
kurs i sine regioner.  
Det er til sammen gjennomført 21 kurs i tingperioden. André Høidebraaten (NBF), Trygve 
Ellingsen (KBK) og Lars Erik Nilsen (HIF). Til sammen har det vært 314 kursdeltakere på 
disse kursene. Det er også gjort avtaler med flere arenaer om kurs til høsten 2020 og ved 
Høgskolen i Østfold i 2021. 
Badminton i Skolen: 
2018: 5 skoler med ca. 300 elever 
2019: 4 skoler er registrert gjennomført, men her er det også flere skoler som har hatt avtale 
med klubber om gjennomføring og som ikke er registrert i våre systemer. 
2020: 6 skoler gjennomført/startet før koronaviruset satte stopper for aktivitetene. I tillegg har 
2 skoler avtale om tiltak. 

 

 
RAPPORT FRA KONKURRANSEKOMITEEN (KK) 2018-2020 
  
Konkurransekomiteen har i perioden bestått av: 
·       Tingvalgte medlemmer 
·       Jeanette Svendsen (leder) 
·       Thomas Midtskog (nestleder) 
·       Styrevalgte medlemmer 
·       Markus Haukebøe 
·       Jan-Aage Nyborg 
·       Trond Krogsæter 
  
Komiteen har hatt følgende utvalg: 
   
Dommer/oppmannsutvalget 
·       Rune Bård Hansen (leder) 
·       Nils Petter Johansen 
·       Kirsten Gulbrandsen 
·       Emma Lindquist 
  
Komiteens arbeidsområder: 
·       Terminlisten 
·       Turneringer 
·       Lagserie 
·       Klassifisering/rankingliste 
·       Dommer- og oppmannstjenesten 
·       Håndbok, bestemmelser og reguleringer knyttet til konkurranseaktivitet 
·       Badmintonportalen og Cup2000 
  
  
I tillegg til de ordinære arbeidsoppgavene har Konkurransekomiteen behandlet saker knyttet 
til tolking og praktisering av reglement og bestemmelser. Komiteen har delegert oppgaver 
som hører hjemme i dommer- og oppmannstjenesten til utvalget. 
  
Komiteen har valgt å organisere seg litt annerledes denne perioden – i stedet for flere 
underutvalg har vi utvidet komiteen med representanter for hver region (Øst, Sør/Vest, Midt). 
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Ved å knytte nøkkelpersoner i regionene sammen med komiteen har vi fått et bredere 
beslutningsgrunnlag og muligheter for erfaringsutveksling på tvers.  
  
Håndboka 
Tradisjonelt har håndboka vært et verktøy som har blitt revidert gjennom forslag til tinget, 
samt av styret i saker som er knyttet til bestemmelsene.  Bestemmelser har imidlertid fra tid 
til annen blitt endret ved tingvedtak. 
  
Styret har sett et behov for å rydde opp i dette, og vi forholder oss nå til dokumentene slik: 

• Lov 

- Endres med 2/3 flertall på forbundstinget 

• Spilleregler 

- Følger de til enhver tid gjeldende internasjonale regler, vedlikeholdes av 

dommer og oppmannsutvalget.  Særnorske tilpasninger kan vedtas av styret.  

• Turneringsreglement 

- Endres med simpelt flertall på forbundstinget 

• Bestemmelser  

- Fastsettes og endres av styret 

• Reguleringer 

- Fastsettes og endres av KK 

  
Formålet med dette er å sikre at tingets beslutninger inntas på korrekt plass.  Det er også 
ønskelig med en større bevissthet rundt hva som er tingsaker (de større prinsipielle 
føringene), og hva som er styret og konkurransekomiteens anliggende (utførelsen og den 
praktiske gjennomføringen). 
  
Vi ser at det er lettere å holde en gjennomgående logikk i dokumentene, og det er mindre 
motstrid mellom formuleringene.  
  
Badmintonportalen & Cup 2000 
I perioden har konkurransekomiteen også vært mye engasjert i turneringsportalen 
Badmintonportalen og turneringsprogrammet Cup2000. Løsningene er oppgradert med 
responsivt design, samt siste versjon av leverandørens rammeverk. Oppdateringer i 
bestemmelsene blir fortløpende endret i systemene.   
  
Bruken av disse løsningene blir stadig mer kjent blant klubbene og arrangørene. Det har 
vært (og vil stadig være) et behov for support. Spesielt merker vi dette i forbindelse med 
oppsett og avvikling av lagseriespillet, der en stor del av plan- og detaljarbeidet i 
Badmintonportalen gjøres av frivillige i kretsene og klubbene. For å sikre kvalitet og 
kontinuitet i brukerstøtte og oppfølging av systemene bør rutiner og systemkompetanse ligge 
hos administrasjonen, og vi har i perioden fortsatt arbeidet med å overføre dette. 
  
Turneringer 
Man har hatt en jevn økning i turneringsmengden de siste årene, der vi hadde rekord med 
totalt 93 arrangementer i 2018/2019.  Påfølgende sesong ble sterkt preget av Covid-19, og 
det ble avviklet totalt 62 turneringer frem til landet i praksis stengte medio mars. 
  
Lokalturneringene er motoren i konkurranseaktiviteten med rundt 2/3 av total deltakelse: 
 
Interessen for de nasjonale turneringene (mesterskap og ranking) er god, med stigende 
deltakelse og et toppår i sesongen 2019/2020. 
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Vi har arbeidet med plasseringen av kretsmesterskapet de senere år, og helgen har variert 
noe fra år til år.  Vi har forsøkt å låse denne til en felles helg over hele landet.  Det er gledelig 
å se at interessen for KM er stigende, og deltakelsen er opp med 15% siste år. 
  
Formatet på rankingturneringene blir stadig diskutert.  Basert på innspill fra klubbene er det 
testet alternative avviklingsformer: 
·       Ranking over 2 dager med avslutning av klasser fortløpende 
·       Ranking over 3 dager med semifinaler og finaler i alle klasser søndag 
·       Ranking med Mini GP / X klasse i alle kategorier (Mixed, Double og Single) 
  
Mulighetene til å gjennomføre B-sluttspill blir i liten grad benyttet. Konkurransekomiteen har 
gjennomført egen undersøkelse knyttet til alternative turneringsformer, som presenteres 
separat. 
  
Det har vært en betydelig økning i antall påmeldte til rankingsturneringene, med rekord 
foregående sesong. 
  
KK har implementert noen endringer i perioden.  Hovedelementene er: 

• Avvikling av klubbseeding i puljespill 

- Bakgrunnen er at pulje representer en seeding til 3. eller 4 runde, noe som tar 

bort for mye av tilfeldigheten i trekning 

• Reserver skal trekkes inn i trekningen rett før turneringsstart 

- Bakgrunnen er at man ikke skal kunne spekulere i hvor man havner.  Ved 

fortløpende innplassering kan man forutsi hvor man plasseres- 

• Presisering i reguleringene rundt sammenslåing av klasser, tidsoppsett, pauser, 

omtrekk og spilletidspunkter  

  
KK har startet et arbeid for bedre å forstå turneringenes oppsett og flyt.  Dette gjøres 
gjennom analyser av historiske turneringer knyttet til kampantall, kampbelastning, utnyttelse 
av kapasitet og nøyaktighet på skjema.  Vi har også bistått klubbene med kampskjema og 
planlegging på nasjonale turneringer.  Vi opplever at bevisstheten rundt gode turneringer og 
kampplaner øker, og kommer til å ha fortsatt fokus på dette. 
  
Lagserie 
Det er gledelig å se at lagserien er blitt såpass stor ute i regionene og at aktiviteten er stabil. 
For sesongen 2019/2020 var det satt opp totalt 674 lagkamper i portalen, med over 6000 
enkeltkamper. Flere regioner kjører nå egne oppsett for nybegynnere / lavterskeltilbud i 
tillegg til det vanlige seriespillet.  
  
I U15/U13 er aktiviteten relativt stabil. For 2019/2020 sesongen var det 11 påmeldte lag i 
U13 og 12 i U15. I tillegg fikk ikke Midt kommet i gang med sitt planlagte seriespill pga. 
Covid-19. Vi ser det er meget stor interesse rundt landsfinalen, noe som også har litt 
uheldige konsekvenser for de lokale seriene ettersom mange lag settes opp rettet mot 
landsfinalen. Det var planlagt å gjennomføre to helger med landsfinale i 2020 slik at vi kunne 
doble antall lag som fikk delta i hver aldergruppe, men dette fikk vi dessverre ikke 
gjennomført pga pandemien. Planleggingen for landsfinalene neste sesong er i gang, og det 
vil gjennomføres en undersøkelse i klubbene før forbundstinget for å drøfte mulighetene for 
et opplegg som vil favne både topp og bredde, og muligens også inkludere U17 klassen.  
  
Det er gjort en del endringer i bestemmelsene rundt lagseriene for å fremme størst mulig 
deltagelse ved å gjøre reglene litt mer fleksible i bruk. Det er også gjort en del presiseringer 
og tillegg som bringer bestemmelsene nærmere praksis.  
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Endringer som har blitt implementert i løpet av perioden: 
• Mulighet for flere lag fra samme klubb i en divisjon 
• Lån av opptil 2 spillere fra andre klubber 
• Levering av lagoppstilling ved påmelding  
• Det åpnes for flytt og lån av spillere mellom lag mellom serierunder 
• Presisering av regler rundt sluttspill og golden set kan nå brukes i alle cup-sluttspill 
• Trekking av spillerekkefølge i Eliteserien 
• Presiseringer rundt serierunder, antall kamper per dag og restriksjon på ett lag per dag 
• Bøter til klubbene ved W.O. i enkeltkamper og høyere bot for å trekke et lag fra lagserien.  
• Det presiseres at U13 og U15 lagspill går under vanlige lagbestemmelser dersom noe ikke  

er regulert i egne bestemmelser. 
  
Terminliste 
Terminlistene de siste sesongene har vært noe endret i forhold til tidligere, og antallet 
rankingturneringer er blitt redusert for å justere ned belastningen for spillerne. Flere 
todagersturnerninger er også innført for å redusere fredagsspill og reisekostnad. Det har 
vært noe utfordringer med å få søkere til alle turneringer, spesielt NM og NM-junior. 
Sesongen 19/20 ble dessverre tidlig avbrutt i mars pga. Covid-19, men en forsøker å få 
gjennomført NM og NM-junior tidlig i sesongen 20/21. 
  
Turneringssøknader til lokale turneringer fungerer bra med at klubbene selv registrerer 
ønskene sine på portalen og kretsene samarbeider på tvers for å få en best mulig terminliste 
i større regioner ved å kunne tilby turneringer på flere nivåer spredt utover sesongen. 
  
Det er i siste sesong nedskrevet fastbestemte, objektive kriterier for tildeling av turneringer, 
samtidig som en også forsøker å få til en god geografisk fordeling på rankingturneringene 
innenfor de enkelte aldersklassene. I sesongen 19/20 var det kun én søkerklubb som ikke 
fikk tildelt noen turnering, og for sesongen 20/21 fikk alle søkerklubber tildelt minst én 
turnering. I utlysningen for 20/21 ble det spesifisert minimumskrav til hallflate, hvilket 
spillesystem som skulle benyttes samt hvilken kategori som måtte spille puljespill (for U15+). 
  
Det er gått ned fra 4 til 3 rankingturneringer i alle juniorklassene, og det er nedfelt i 
reguleringene at det maksimalt skal spilles 2 rankingturneringer over 3 dager i hver klasse. 
  
Ranking/rangering 
Rankinglistene skal gjenspeile styrkeforholdet mellom spillerne, slik at de beste spillerne 
seedes i turneringer og at lagsoppstillinger i lagspill blir korrekte.  
  
Før 2019/2020 sesongen ble rankingpoengmatrisene for juniorer og seniorer slått sammen 
slik at juniorer som spiller seniorturneringer ikke får et fortrinn i rankingen. Internasjonalt 
lagspill er tatt ut av poengmatrisene for både junior og senior, og poengsatsene for de 
laveste trinnene i internasjonale turneringer er nedjustert. For å fremme deltagelse på 
lokalturneringer og redusere den økonomiske belastningen ved mange reiser er det satt et 
tak på 5 tellende rankingturneringer i rankinglisten.  
  
Oppmann- og dommerutvalget 
 
Utvalgets sammensetning 
Rune Bård Hansen har vært leder med Kirsten Gulbrandsen, Nils Petter Johansen, Emma 
Lindquist og Andre Høidebraaten som medlemmer. Nils Petter Johansen har administrert 
oppgaver for oppmenn og Kirsten Gulbrandsen oppgaver for dommere. Andre Høidebraaten 
er kontaktperson på forbundskontoret. 
 
Arbeidsoppgaver 
Utvalget har oppnevnt oppmenn og dommere til nasjonale turneringer og lagserien i henhold 
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til bestemmelsesverket og til oppdrag i utlandet etter delegasjon fra Forbundsstyret. 
 
Utvalget avholdt oppmann- og dommerseminar for forbundsdommerne/oppmenn og enkelte 
aktive/lovende kretsdommere i høsten 2018 og 2019. Dette seminaret har vært avholdt hvert 
år siden 1980, og er et meget viktig utdanningstiltak. 
 
Utvalget har observert og vurdert dommere og oppmenn gjennom begge sesongene. 
Tilbakemeldinger og diskusjoner etter observasjon er et av de viktigste tiltakene for stadig å 
bedre nivået blant funksjonærene. 
 
Michael Dahl har vært ansvarlig for et prosjekt med formål å oppdage, motivere og utvikle 
nye og gjerne yngre dommere. Han har besøkt Herøy og Bergen badmintonklubber og hatt 
samlinger og oppfølging av lokale dommere. To andre klubbesøk har blitt avlyst grunnet 
henholdsvis liten interesse fra vedkommende klubb og pandemien våren 2020. Det er helt 
nødvendig at kretser og klubbene innser at det krever lokalt engasjement og bruk av noe tid 
og penger hvis det skal lykkes å utvikle flere dyktige funksjonærer. Det hjelper lite at Michael 
eller andre bruker tid og krefter hvis ikke det lokalt er vilje og evne til å følge opp denne 
viktige delen av får idrett. Michael Dahl er villig til å fortsette dette arbeidet fremover under 
forutsetning at det lokale engasjementet øker. 
 
Spillerne ønsker og fortjener gode oppmenn – og dommere. 
 
Regelverk og utdannelsestiltak 
Det har vært prioritert å holde funksjonærkorpset oppdatert på spilleregler og anbefalinger, 
som også i denne perioden har vært i endring. Utvalget har gjennomført nyoversettelser og 
ajourføring av spillereglene og anbefalingene slik at dette regelverket foreligger oppdatert i 
håndboken pr. 1. oktober 2019. 
 
I løpet av 2020 har det skjedd/vil det skje enkelte endringer i regelverket som vil bli 
innarbeidet i de norske oversettelsene i løpet av året. 
 
Det er grunn til å minne om at det 1. juni 2018 og fremover trådte i kraft nye etiske regler og 
oppførselskoder, blant annet for opptreden på sosiale medier. Dette må alle spillere og andre 
som er involvert i Badminton gjøre seg kjent med. Det henvises til BWFs hjemmesider der 
dette materialet ligger lett tilgjengelig. 
 
Kretsdommerkurset er ajourført pr. 1. januar 2019. 
 
Oppmannskurset er lagt ut på forbundets hjemmesider. Det er en målsetning at det skal 
være en godkjent oppmann til stede på samtlige turneringer. Flere oppmannskurs vil bli 
avholdt fremover, i samarbeid med lokale arrangører. Som for utvikling av dommere er økt 
lokalt engasjement og oppfølging avgjørende for at dette skal la seg realisere. 
 
En opplæringsmanual for linjedommere er utviklet og lagt ut på forbundets nettside. 
 
Det er utviklet et system for utvalgets planlagte oppfølging og vurdering av så vel nye som 
erfarne dommere/oppmenn. Dette har medført standardheving. 
 
Det ble utnevnt 7 forbundsdommere i perioden 2016 - 2018. Flere av disse har hatt 
utenlandsoppdrag i løpet av de siste to sesongene, se oversikten nedenfor. 
 
Håkon Haukebø ble i 2020 av Badminton Europe utnevnt til accredited BE umpire. Roman 
Malamant har gjennomført BA apprisal og har mulighet til å bli uttatt til prøve for BE 
gradering. 
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Det oppnevnes ikke forbundsdommere som vil være eldre enn 60 år ved oppnevnelse. 
Internasjonale dommere pensjoneres fra utenlandsoppdrag ved utgangen av det året de 
fyller 67 år. 
 
Prioriterte områder for dommerne 
Skillet lovlig/ulovlig serve har lenge blitt prioritert. Det er et viktig mål å bidra til at samtlige 
spillere utvikler en så effektiv og lovlig serve som mulig.  Satsingen har gitt resultater. De 
senere sesongene har servingen jevnt over vært i bedre samsvar med regelverket. Dette 
arbeidet må imidlertid være kontinuerlig for å hindre «tilbakefall». Det kan by på utfordringer 
at det nå eksisterer to parallelle serveregler; de gamle reglene eller krav om at ballen treffes 
lavere enn 1.15 meter over bakken når «servestavene» er i bruk. 
 
Vi arbeider med å standardisere dommernes opptreden og kampledelse så langt det er 
hensiktsmessig. Det gir trygghet for spillerne å vite hva de kan forvente av dommerne og en 
nogenlunde ensartet opptreden presenterer badminton på en profesjonell måte.  Samtidig 
skal dommerne ikke bli roboter, innenfor klare rammer må det fremdeles være rom for å vise 
personlighet på dommerkrakken. 
 
Provoserende og/eller usportslig opptreden skal fortsatt prioriteres.  Vi ønsker spillere med 
engasjement og som viser følelser på banen, uten at det er urettferdig for motstanderen eller 
skader idrettens anseelse. 
 
Ulovlige eller unødvendige pauser under spill skal forhindres. Dommerne vil gripe inn hvis 
spillere trekker ut tiden for å skaffe seg en urettferdig fordel. 
 
I de fleste turneringer vil spillerne måtte dømme de fleste linjene selv. Det går stort sett greit, 
men noen tilfelle av feildømming og unntaksvis direkte juks er dessverre å se. Utvalget vil 
innskjerpe reaksjonene ved slike overtredelser. 
 
 
 
Internasjonal virksomhet 
I mange internasjonale turneringer har norske dommere blitt tatt ut til semifinaler og finaler, 
noe som ellers knapt forekommer i norsk racketidrett. Slik har det vært i mange år. Dette 
viser at    norske dommere er høyt ansett internasjonalt. 
 
Internasjonale grader/verv: 
Rune Bård Hansen:  Chair WBF External Judicial Panel (Anti-doping, Match-fixing, 
Integrity) 
Michael Fyrie-Dahl:  Certificated Badminton World umpire. Medlem av BE Umpire 

Assessment Panel 
Kirsten Gulbrandsen:  Certificated Badminton Europe umpire 
Håkon Haukebøe:  Accredited Badminton Europe umpire 
 
Internasjonale oppgaver høst 2018 – vår 2020: Dommere 
2018 
Michael Fyrrie-Dahl: VM, Kina 
Kirsten Gulbrandsen: European Universitas Games, Portugal.                
 
2019: 
Andre Heim:  Iceland International, Island. 
Pål Hjermstad: Iceland International, Island. 
Roman Malamant: Iceland International, Island. 
Waheed Saeed: Iceland International, Island. 
Michael-Fyrrie Dahl: Sudriman Cup, Kina. Macau Open, Kina. 
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Håkon Haukebø: Swedish International, Sverige. Latvia International, Latvia.  
Scottish Open, Skottland. 

Kirsten Gulbrandsen: Slovenia Fut. Series, Slovenia. 
 
2020 
Kirsten Gulbrandsen: Swedish Open, Sverige 
Bjørn Sandbu:  Iceland International, Island 
Jarle Krokeide: Iceland International, Island 
Håkon Haukebø: EM Men & womens Team, Frankrike 
 
 
Michal Fyrrie-Dahl var i tillegg assessor (bedømmer) i Scottish Open 2018, Finnish Open 
2019 og European Men & womensTeam. 2020. Kirsten Gulbrandsen deltok på BEC National 
Umpire Education Programme 2 i Milano, Italy i 2018 
 
 
LAGSERIEUTVALGET 
 

Divisjonsspill 2018/2019. 
 

Eliteserien:   1. Frogner IL 
    2. Kristiansand BK  
    3. Moss BK 
    4.  Haugerud IF 
    5. Sandefjord BK 
    6. Bergen BK 
    7. Stavanger BK 
    8. Asker BK 
 
1. divisjon – Øst:  1. Vestre Aker 1 
    2. Haugerud IF 2 
    3. Bærum BK 1 
    4. Tromsø BK 
    5. Vestre Aker 2 
    6. Jarlsberg BK/Nøtterøy BK/Slagen BK 
    7.  Moss BK 2 
    8. Frogner IL 2 
 
1. divisjon – Midt-Norge: 1. Grong BK 
    2. NTNUI 1 
    3.  Klæbu BK/Rissa BK 
    4. Trondheim BK 
    5. Ålesund BK 
    6. Verdal BK 
    7. Leksvik BK/Norborg IL 
    8. NTNUI 2 
 
1. divisjon -  Sør/Vest 1. Kristiansand BK 2 
    2. Sola BK/Mandal BK 
    3. Sotra BC 
    4. Grimstad BK 
    5. Askøy BK 
    6. Bergen BK 2 
    7. Imås IL 
    8. Djerv Spkl. 
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2. div. Øst, Gr. 1  1. OSI 
    2. Asker BK 2 
    3. Bærum BK 2 
    4. Vestre Aker 3 
    5. Bygdø BK 
    6. Oppegård IL 
    7. Horten BK 
    8. Sandefjord BK 2 
 
2. divisjon Vest  1. Stord BK 
    2. Djerv Spkl. 2 
    3. Sotra BC 2 
    4. Bergen BK 3 
    5. Askøy BK 2 
    6. BSI 
    6. Stanghelle IL 
 
2.divisjon Sør  1. Kristiansand BK 3 
    2. Karmøy BK 1 
    3. Karmøy BK 2 
    4. Sola BK 2 
    5. Brodd BK  
    6. Otra IL 
    7. Haugesund 
    8.  Imås IL 2 
 
2. divisjon Midtnorsk Sør 1. Trondheim BK 2 
    2. Ålesund BK 2 
    3. Orkanger BK 2 
    4. Rissa BK 
    5. Klæbu IL  
 
3. divisjon Øst  1. Sangam IL 1 
    2. Strømmen BK 
    3. Sandefjord BK 3 
    4. Sangam IL 2 
    5.  Vestre Aker 4 
 
Oslofjordserien  1.  Haugerud IF 4 
    2. Ullevål BK 2 
    3. Bygdø BK 2 
    4. Haugerud IF 3 
    5. Sangam IL 3 
    6. Sangam IL 4 
    7. Lambertseter IF  
     
Oslofjorden-Nybegyn. 1. Sangam IL 21 
Pulje 1.   1. Vestre Aker 20 
    3. Haugerud IF 20 
    3. Lambertseter IF 20 
    3. Sangam IL 20 
    3. Strømmen BK 21 
    7. Asker BK 20 
    7. Noreel 20 
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    7. Strømmen BK 20 
 
Oslofjorden-Nybegyn.  1. Sangam IL 22 
Pulje 2.   2. Haugerud IF 20 
    2. Sangam IL 23 
    2. Vestre Aker 21 
    5. Strømmen BK 22 
 
Pizzabakerligaen  1. Karmøy BK 1 
Haugalandet   2.  Karmøy BK 3 
    3. Karmøy BK 2 
    4. Haugesund BK 1 
    5. Haugesund BK 2 
    6. Skudnes UIL 1 
 
Trimliga Grimstad  1. Østre Tromøy  
    2. Grimstad BK 
    3. Risør BK 1 
    4. Risør BK 2 
    5. Imås IL 
 
Trimliga Nord-Jæren 1. Sola BK 
    2. Siddis BK 
    3. Brodd BK 
    4. Varhaug IL 
     
 
 
 
 
 

Divisjonsspill 2019/2020. 
 
Eliteserien:   1. Frogner IL 
    2. Kristiansand BK 
    3. Bergen BK 
    4. Haugerud IF 
    5. Sandefjord BK 
    6. Moss BK 
    7. Vestre Aker 
    8. Asker BK 
 
1. divisjon-Øst:  1. Haugerud 2 
    2. Bærum 
    2. Tromsø/Hammerfest 
    4. Frogner 2 
    5. Vestre Aker 2 
    6. OSI 
    7. Moss 2 
     Jarlsberg/Nøtterøy/Slagen Trukket laget 
 
1. divisjon Sør/ Vest: 1. Askøy BK 1 
    2. Sola BK/Mandal BK 
    3. Kristiansand BK 2 
    4. Sotra BC 1 
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    5. Bergen BK 2 
    6. Kristiansand BK 3 
    7. Imås IL 1 
     Grimstad BK   Trukket laget 
 
1. divisjon-Midt Norge: 1. NTNUI  
    2. Grong 
    3. Ålesund 
    4. Trondheim 
    5. Verdal 
    6. Leksvik/Rissa/Klæbu 
    7. Norborg 
      
2. divisjon-Øst:  1. Haugerud 3 
    2. Asker 2 
    3. Bygdø 
    4. Ullevål 
    5. Strømmen 
    6. Oppegård IL 
    7. Bærum 2 

8. Vestre Aker 3 
    9. OSI 2 
    10. Sangam 
    11. Sandefjord 2 
     Vestre Aker 4   Trukket laget 
 
2. divisjon Vest:  1. Djerv Spkl. 1   
    2. Stord BK 
    3. Bergen BK 3 
    4. Askøy BK 2 
    5. Djerv Spkl. 2 
    6. Sotra BC 2 
 
2.divisjon Sør:  1. Karmøy BK 1 
    2. Stavanger BK  
    3. Sola BK 2 
    4. Karmøy BK 2 
    5. Brodd BK 
    6. Haugesund BK 1 
     
2.divisjon Midt-Norge: 1. NTNUI 2 
    2. Trondheim 2 
    3. Orkanger 2 
    4. Ålesund 2 
    5. Orkanger 1 
    6. Rissa 
    7.  Klæbu 
     Verdal 2   Trukket laget  
 
Oslofjordserien:  1. Haugerud IF 4 

   2. OSI 3 
   3. Lambertseter IF 1 
   4. Sangam IL 2 
   5. Vestre Aker 4 
   6. Lambertseter IF 2 
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   7. OSI 4 
    Sandefjord   Trukket laget 

 
Trimliga   1. Østre Tromøy 
Avd. Grimstad:  2. Grimstad 2 
    3. Imås 3 
    4. Risør  
    5. Kristiansand 4 
 
Pizzabakerligaen 
Haugalandet:   1. Karmøy 4 
    2. Haugesund 2 
    3. Karmøy 3 
    4. Haugesund 3 
    5. Karmøy 5 
 
Trimliga    1. Siddis BK 
Nord-Jæren:   2. Sola BK 3 
    3. Sola BK 4 
    4. Varhaug IL 
   
Klubbserie OFBK  1. Noreel 10 
Pulje 1.   2. Sangam 10 
    3. Lambertseter 11 
    4. Lambertseter 10 
    5. Haugerud 11 
    6. Vestre Aker 11 
    7. Lambertseter 12 
    8. Haugerud 12 
    9. Sangam 12 
    10. Strømmen 10 
    11. Vestre Aker 10 
    12. Sangam 11 
    13. Vestre Aker 12 
    14. Haugerud 10 
    15. Asker 10 
 
Klubbserie OFBK  1. Vestre Aker 13 
Pulje 2    2. Haugerud 13 
    3. Haugerud 15 
    4. Haugerud 14 
    5. Haugerud 16 
     Sangam 13   Trukket laget  
 
Klubbserie OFBK  1. Haugerud 20 
Pulje 3.    2. Haugerud 18 
    3. Haguerud 17 
    4. Haugerud 19 
     Lambertseter 13  Trukket laget 

 
 
Det er KK ved Lagserieutvalget som administrerer Eliteserien, mens det er kretsene som 
administrerer de øvrige divisjonene. Alle resultater finnes i: badmintonportalen.no   
 
 
 
RAPPORT FRA TOPPIDRETTSKOMITEEN (TIK) 2018-2020 
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Toppidrettskomiteen har i perioden bestått av følgende medlemmer:  
Leder: Nils Petter Johansen 
Nestleder: Sonja Wåland 
Medlemmer: Johnny Askevig. Per Vestli i en del av perioden 
 
Toppsatsing senior 
Seniorgruppen i Oslo teller nå 6 damer og 8 herrer (pr. 1.1. 2020) 
 
Utvikling siste 9 år når det gjelder norsk plassering på verdensrankingen: 
 
 
 
  Beste norske 

plassering 
BWF ranking 

   

  07.07.2011 02.01.2014 05.05.2018 01.03.2020 
HS 255 146 163 263 
DS 136 571 269 264 
HD - 184 125 139 
DD - 512 124 221 
MD - 686 121 154 

 
Fra 2014 til 2020 har vi gått fra en gjennomsnittlig plassering på 420 til en gjennomsnittlig 
plassering på 208. Dette til tross for at vi har hatt en periode fra 2018 til 2020 der vår høyest 
rankede spiller Marius Myhre har lagt opp og der samtidig 2 høyt plasserte doublespillere 
ikke har kunnet delta fordi de ble skadet.  
 
 
 
Antall norske spillere/par på de samme listene: 
 
  Antall 

spillere/par på 
BWF ranking 

   

  07.07.2011 02.01.2014 05.05.2016 01.03.2020 
HS 2 15 17 18 
DS 1 6 12 13 
HD 0 8 17 17 
DD 0 3 10 10 
MD 0 6 14 16 
Sum 3 38 70 74 

 
Antall norske spillere på verdensrankingen er doblet de siste 4 årene og vår nasjonale 
ranking har gått fra 76 i verden til 59 (pr. 1.3.2020). 
Økningen kommer i en periode hvor antallet spillere/par totalt sett på BWF ranking har økt 
med 184% (fra 2011 til 2020).  
 
Høsten 2018 deltok vi med lag i EM Mixed Team kvalifikasjon i Bulgaria. Vi møtte Israel og 
Latvia i gruppen, som vi vant. I kvalifiseringsfinalen tapte vi for Irland.  
 
Våren 2020 deltok vi i EM for lag i Lievin i Frankrike (Thomas- og Uber-cup). For annen gang 
på rad med både herre- og damelag. Herrene spilte mot Portugal (4-1), Slovenia (4-1), 
Finland (1-4) og Ukraina (0-5). Hvilket blev til en 3 plass 
Damene møtte Sverige, Skottland, Polen og Spania. Mer om Uber-cup i eget avsnitt under. 
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EM individuelt er en invitasjonsturnering der Badminton Europe inviterer spillere som har 
kvalifisert seg gjennom prestasjoner i året som har gått. Norge skulle i april 2020 hatt 7 
spillere i 5 forskjellige kategorier, og det er det høyeste antallet deltakere Norge noen gang 
har oppnådd. 
 
Marius Myhre har vært vår beste spiller i mange år og han valgte dessverre å legge opp. Vi 
takker Marius for en fantastisk tid på landslaget bl.a som vinner av herresingle i NIC i 2015.  
 
Peter Kapetz ble ansatt som landslagstrener fra 1/9 2018 og Johnny Askevig har vært 
sportssjef i hele perioden.  
 
I trenerapparatet for ungdommer har vi hatt med oss Sondre Flåten Jørgensen og Javier 
Bish.  
 
Europacupen for klubblag 
TIK ønsker også å ta med en gratulasjon til Frogner for deres strålende bronseplassering i 
Europacupen for klubblag. Selv om deltakelsen i Europacupen for klubblag ikke er en TIK 
oppgave, ønsker vi å ta med denne plasseringen i oversikten over resultater, da dette er et 
meget imponerende resultat av en norsk klubb 
 
Uber-cup prosjekt 2020 
Prosjektet som startet våren 2016, ble videreført i 2018 med Sonja Wåland som 
prosjektleder og hovedtrener. 
Bakgrunnen for prosjektet var blant annet at vi ønsket å ivareta jentene i overgangen fra 
junior til senior og vi hadde en tanke om at lagbygging er spesielt viktig for å ta vare på 
jentene og få dem til å bli i sporten vår lenge.  
 
 
 
Aktivitetsplan 2019-2020 
HvaNårHvorHvem 
Treningssamling8-10 februar 2019Kristiansand20 jenter 
Treningsopphold20/10-25/10 2019Pecs- Ungarn20 jenter 
Uttak Ubercup1. desember 2019 8 jenter 
Samling Ubercup team6- 9 februar 2020 Oslo Bygdø 8 jenter 
Ubercup9-15 februar 2020 Levin Frankrike8 jenter 
 
 
Assistent trener: Peter Kapetz og Anne Klyve.  
Kiropraktor: Regy Selsaas. 
 
 
Følgende jenter ble tatt ut til Ubercup i 2020:  
Emilie Sotnes Hamang, Bærum BK, Solvår Jørgensen Flåten, Vilde Espeseth- Kristiansand 
BK, Vera Ellingsen, Bergen BK, Marie Christensen, Frogner BK, Sofia Macsali, Bergen BK, 
Emilia Nordberg, Sandefjord BK, (Nathalie Syvertsen var skadet) 
 

I Frankrike møtte vi Scotland, Sverige, Spania og Polen. For første gang på veldig lenge vant 
de Norske jenter en lagkamp. Polen ble slått med 3-2.  Det ble et knepet tap over Spania (2-
3). Sverige og Scotland var for sterke (0-5) tross en del tresettere.  
 
 
OL2024 prosjekt 
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Vi er med i et Olympiatopp prosjekt som vi har kalt OL2024, hvor vi har fått/ får ca. kr. 
400.000 i året i 5 år til et prosjekt for våre beste spillere frem mot OL 2024.  
 
Prosjekt periode: 1/8 – 2016 til 31/ 7 - 2021. Budsjett pr år på ca. kr. 400.000 
Antall: Dynamisk gruppe på 6 – 10 spillere.  
Støtte: Individuell støtte til turneringer, sparring, trenere og helseapparat samt lagstøtte til 
Junior VM. 
 
NBF og OLT KRAV:  
 
Senior:  
 

• Heltids landslagsspiller på senteret i Oslo (Bygdøhus) samt styrketrening på 

OLT/Oslo 

• Topp 2 i Norge ved uttak etter de gitte kriterier. 

 
U17/19   
 

• Topp 3 resultat i int. junior turnering samt topp 1 på etter gitte kriterier ved uttak. 

• VG 1 og VG 2; komme på senteret i Oslo efter plan satt opp i sesongplan.  

• VG 3 og VG 4; krav om fremmøte på senteret minst en uke hver annen måned. 

• Må gå på en toppidrettslinje på VGS. 

 
Trening pr uke: 
 

• 12-14 timer badminton 

• 4-6 timer styrke/løp 

• Videoanalyse 2-4 timer 

 
Vi har pt. 9 spillere i troppen og legger opp til innen 1/8 2020 å være 10 spillere 
 
Parabadminton 
Helle Sofie Sagøy er vår beste Para-badmintonspiller. Helle Sofie flyttet til Oslo for å satse 
på badminton fra høsten 2018 og for å satse på Paralympics.  Sondre Flåten Jørgensen er 
ansvarlig trener og har hatt treningene med Helle Sofie i Oslo. 
Helle Sofie ligger som nr. 3 på verdensrankingen og er med all sannsynlighet med til PL i 
Tokyo i 2021. 
 
U-landslagene 
Badminton Europe har endret aldersgruppene til å gjelde fra 1/1 – 31/12. Det betyr at vi har 
landslag som ikke følger den internasjonale kalenderen. Spillere som er siste års U19 i 
Norge, blir seniorspillere internasjonalt, halvveis i sesongen (fra 1/1). I en overgangsperiode 
har Badminton Europe tilpasset EM, så alle årganger fikk anledning til å delta i et 
mesterskap.  
 
Vi hadde landslagssamlinger U17/19 I 10 dager i august på riksanlegget i Kristiansand. 
 
U19  
Vi har igjen deltatt i Junior VM med i lag. I 2018 spilte vi i Canada med 4 jenter og 3 gutter. Vi 
ble nr. 27, og vi spilte 6 kamper og slo Østerrike 3-2 i kamp om 27 plass til VM Lag. 
Individuelt VM var litt tøft, og alle var ute i 2 runde. Trener på turen var Javier Bish og Sonja 
Wåland var lagleder. 
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Til EM i Tallin i 2018, reiste 8 spillere og 2 trenere. I lagturneringen var vi i en pulje med 
Czech, Belgia og Moldova. Det ble en veldig tett gruppe med 3-2 kamper. Vi vant en og tapte 
2 lagkamper i puljen, så vi ble dessverre nr. 4, men med samme poeng som nr. 2 i puljen. 
I individuell del ble beste spiller Markus Barth, som tapte i 4 runde. 
 
Til Junior VM i Kazan i 2019 sendte Norge et lag med 5 jenter og 4 gutter sammen med 
Peter Kapetz, Rik Hermans og Thea Johansen. Etter 6 kamper i lagturneringen endte Norge 
på 31. plass. En tøff hoved pulje med China og Skottland sendte Norge i 3. sluttspill, og vi 
vant de 4 kampene der over Island, Færøyene, Peru og Portugal. 
I den individuelle turneringen ble det slutt i 2 runde for alle norske spillere.  
 
U17 
I 2018 sendte vi igjen et lag på en 7-dagers tur til Denmark Junior Cup (lag og individuelt) og 
Denmark Open junior. 
 
I 2019 sendte vi et lag til EM U17 I Polen med 4 jenter og 4 gutter. Trenere var Sondre 
Jørgensen og Rik Hermans. I lagturneringen spilte vi i pulje med Frankrike (0-5) Spania (0-
5), Ungarn ( 3-2) og Østerrike (2-3). Vi ble nr. 4 i puljen med samme poengsum som nr. 3 i 
puljen.  
Individuelt var de norske spillere ute etter 2 runde. 
 
U15 
TIK sendte i 2018 også et lag på 7-dagerstur til Denmark Junior Open (lag og individuelt) og 
Denmark Open junior, sammen med U17-spillerne.. 
 
Helse 
Svend Linderoth har vært ansvarlig for styrketrening og behandling for NBF i hele perioden. 
Vi har fortsatt fokus på styrkedelen i toppsatsingen og Svend er en viktig del av denne 
jobben. 
 
 
 
Økonomi 
TIK opplever økonomien som svært presset. Kostnadene har i perioden økt som følge av tre 
forhold: 

- Generell prisstigning 

- Svekket krone gir betydelig økte priser på nesten alle våre aktiviteter, da de foregår 

utenlands. 

- Flere spillere som satser. 

- Deltakelse i alle lagmesterskap 

 
Badminton i videregående skole  
Det har vært stor tilgang på søkere i foregående tingperiode, og aldri har så mange satset på 
utdanning og badminton som nå. TIK er svært fornøyde med arbeidet som nedlegges på 
sentrene og etter vår mening er disse et viktig bidrag, ikke bare til toppsatsingen i Norge, 
men også for den generelle interessen for badminton i Norge. 
 
Pr. 1. mai 2020 er det 13 jenter og 16 gutter som har valgt en idrettslinje med badminton 
toppidrett, fordelt på fem byer/skoler (Oslo, Bergen, Kristiansand, Sandefjord og Stavanger). 
 
Åpent landslagsuttak 
Etter forslag fra TIK besluttet styret i forrige tingperiode at vi skal ha åpne landslagsuttak. 
Dette innebærer at også spillere som ikke trener til daglig ved senteret i Oslo kan bli tatt ut i 
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landslagstroppen. I denne perioden ble tre seniorspillere som ikke trener i Oslo, tatt ut til 
Thomas- og Uber-cup (Vilde Espeseth, Vegard Rikheim og Torjus Flåtten). 
 
Spillere som ønsker å satse mot OL må være i Oslo til daglig. 
 
TIK har brukt ressurser på mesterskap 
I junior-klassene har TIK videreført strategien fra slutten av forrige periode, med at 
mesteparten av våre ressurser går til deltagelse i mesterskap (EM og VM).  
 
Kommunikasjon 
TIK har laget en kommunikasjonsplan for å strukturere og tydeliggjøre hva klubber, og 
spillere kan forvente seg av TIK. Denne har blitt gjennomgått på klubb-/foreldremøter i 
starten av sesongen og blitt tilgjengeliggjort på NBFs webside. TIK har også brukt Facebook 
aktivt for å informere om det som skjer. 
 
Konklusjon 
Det er fortsatt stor aktivitet og mange spillere som satser og trener bra. Mange spillere er 
fortsatt unge og har mange år på seg til å nå høyere internasjonalt nivå.  
 
TIK vil spesielt peke på innsatsen i lagmesterskapene, der vi har oppnådd bedre resultater 
enn på meget lange. Vi har slått land vi før ikke har kunnet utfordre og vi har spilt jevnt med 
flere nasjoner enn før. Dette gjelder både senior og juniorer, og både herrer og damer. 
 
Videre er det riktig å trekke frem det gode samarbeidet med Olympiatoppen både sentralt og 
regionalt. Spesielt nevnes at NBF har vært med i prosjektet OL 2024 som er omtalt over. 
Som en av svært få særforbund har vi fått støtte og samarbeid med Olympiatoppen gjennom 
prosjektet, noe som har vært viktig for våre beste spillere. 
 
 
 
 
 
 
Rapport fra Utviklingskomiteen (UK) 2018 – 2020 

  
Leder: Elin Karina Hanssen 

Nestleder: Marius Røed  
Komiteer: Veteranutvalg, Integreringsutvalg, Ungdomsutvalg, Breddeutvalg  
Utviklingskomiteen (UK) skal arbeide for å spre kjennskap til og interesse for badminton.  
  

I henhold til NIFs medlemsregistrering pr. 31.12.19 er det registrert 5.683 medlemmer fordelt 

på 114 klubber.  

 

Strategisk klubbutvikling  
Det har i perioden vært arbeidet med hovedvekt på strategisk klubbutvikling som er et av 

forbundets strategiområder, og litt mindre på aktivitet samme periode. Det er nedlagt arbeid i 

å kartlegge utfordringer knyttet til utvikling av nye og eksisterende klubber. Arbeidet er basert 

på innsikt fra klubbesøk fra 2018 – 2020, ca. 30 i tallet. Forbundskontoret har bearbeidet 

tilbakemeldinger fra de ulike klubbesøkene. I tillegg har forbundskontoret vært i kontakt med 

15 andre særforbund for å kartlegge hvordan de driver klubbutvikling. Det er foreslått 4 

satsingsområder ut ifra resultatene av kartleggingsarbeidet: 

• Kommunikasjon/organisasjon 

• Trenerutvikling 



Norges Badminton Forbund - Årbok 2020  50 

• Aktivitetstilbud 

• Anlegg (eget strategiområde) 

Delmål:   
Lokalt/regionalt: 

• Lokale ressursperson(er) i hver region 

• Regionale treningssamlinger    

• Aktive WEB – sider for hver klubb og krets 

  

Nasjonalt: 

• Veilederutdanning for å få flere ressurser opp mot klubbene 

• E-læringsmoduler (aktivitetslederkurs, styrearbeid mm) 

Mange av utfordringene som er knyttet til klubbutvikling må løses lokalt og/eller regionalt. 

NBF skal hjelpe og støtte opp i arbeidet som gjøres lokalt. De skal være et kunnskapssenter 

hvor det kan søkes råd, og som kan bidra med kompetansepåfyll. De skal også være 

pådriver og tilrettelegger for å få på plass, og nå nasjonale mål.  

  
Landsfinalen for U13 og U15  
De siste 12 årene har det vært arrangert finale for lag i aldersgruppene U13 og U15. De 
fleste av disse har vært arrangert i idylliske omgivelser i Kragerø. Vi gjorde før Landsfinalen 
2020 noen endringer for å om mulig å få med flere deltagende lag (lag fra flere kretser). 
Landsfinalen ble foreslått splittet til en finalehelg for U13 og en finalehelg for U15. Dette for å 
kunne øke antall deltagende lag. For første gang på flere år var det planlagt seriespill i Midt- 
Norge. Landsfinalene i Kragerø 2020 avlyst på grunn av pandemien som var forårsaket av 
viruset Covid-19  
  
I 2019 deltok 16 lag fra 3 kretser  

 Vinnere U13: Kristiansand BK  
 Vinnere U15: Haugerud  

  
I 2019 var det påmeldt 16 lag i serien for U15, fordelt på 5 i sør, 5 i vest og 6 i Oslofjorden 

  
I U13 serien var det påmeldt totalt 15 lag, fordelt på 5 i sør, 3 i Vest og 7 i Oslofjorden 

  
I 2020 var det påmeldt 13 lag i serie for U15, fordelt på 

6 i Sør, 2 i Vest og 5 i Oslofjorden.  
  
I U13 serie var det påmeldt totalt 16 lag fra 4 (5) kretser,  
fordelt på 3 i sør, 2 i vest, 7 i Oslofjorden samt 4 lag i Midt –Norge (nord og sør). 
  
I tillegg til alle spillere er det også mange ledere, foreldre og søsken som er med på å gjøre 
disse dagene til minnerike opplevelser.  
  
Crossminton  
Har en aktiv klubb i Norge og det er Lier IL Crossminton, med ca. 20 aktive spillere. Morten 
Påsche forsvarte EM tittelen på hjemmebane i juli 2018. Under VM i Ungarn 2019 ble det en 
bronse til Norge.  
  
Ungdomsarbeid og utvikling  
Vi har i perioden gått bort fra begrepet talentteam, men det har ikke kommet opp forslag til et 
godt navn på utviklingsarbeidet. I tråd med UK i forrige tingperiode har vi arbeidet videre med 
treningssamlinger både regionalt og nasjonalt. De treningssamlingene som har vært 
arrangert nasjonalt har vært avholdt i Kristiansand. I 2018 ble det arrangert treningssamling 
for både U13 og U15 i månedsskiftet juli -august. I 2019 ble det arrangert treningssamling for 
U13 i juni, mens samlingen for U15 ble arrangert i august. Det var planlagt treningssamlinger 
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i 2020, fordelt med U13 i juni og U15 i månedsskiftet juli - august.  Pr. 5 juni 2020 vet vi at 
treningssamlingen i juni går ut grunnet Covid-19, og at det fortsatt er usikkert om den 
planlagte samlingen for U15 kan arrangeres. 
Regional treningssamling har vært arrangert i Trondheimsregionen i 2019 og 2020 og har 
favnet kretsene Midt Norsk - Nord og – Sør. Satsingsområdet ble drøftet med sportssjef 
Johnny Askevig og trener for ungdomslandslag Sondre Flåten Jørgensen. Det er enighet om 
at det bør satses i en region over litt tid for å kunne måle effekten av en slik satsing. Den 
regionale satsingen er et samarbeid mellom klubb, krets og forbund. 
  
Hva vi har gjort: 

3 samlinger i tidsperioden februar 2019-2020 (målet var 3 samlinger i 2019, men mye 

aktivitet i helger fra flere hold gjorde det vanskelig. Nøyere og tidligere planlegging vil 

kanskje sørge for at vi får flere samlinger). Samlingene er gjennomført i samarbeid med krets 

og noen klubber, da spesielt Trondheim BK og Leksvik BK. NBF stilte med trenerteam/lønn, 

opphold og mat til trenere.  

Samling 1: Trenere: Sondre F. Jørgensen og Peter Rønn Stensæth. Samlinga ble avholdt i 

Vanvikan.  

Samling 2: Trenere: Sondre F. Jørgensen, Sturla F. Jørgensen og Danila Gataullin som sto 

for trening. Samlinga ble holdt i Leangen Hallen i Trondheim 

Samling 3: Trenere: Rik Hermans, Rune Oterhals og Ida Høyland. Samlinga ble avholdt i 

Vanvikan.  

Hvem har samlingene vært for? 

Vi har ønsket å gi tilbudet til spillere fra u13-u19 og helst de som er aktive turneringsspillere.  

Det var har vært rund 30 spillere på samlingene.  

Mål med samlingene: 

1. Øke nivået på spillerne i kretsene, med god trening de helgene som det var samling. 

Men også med å forhåpentligvis gi spillerne noen nye øvelser og nye verktøy for å 

kunne utvikle seg videre hjemme i klubben. Dette både til spillere og trenere.  

2. Prøve å inspirere noen til å ville trene mer og utvikle seg som spiller (derfor vi har hatt 

med landslagsspillere) 

3. Sette i gang samlinger slik at kretsene selv vil organisere treningssamlinger fremover.  

4. Få til trenerkurs samtidig som samlingene har vært.  

Erfaringer:  

Det ble ikke laget en helt fullstendig plan for opplegget, vi har kjørt noen samlinger og sett 

hvordan det har blitt mottatt. Om vi skal fortsette, bør det lages en litt mer strategisk plan 

som sier hva vi (NBF) ønsker å oppnå og kan stille med, og hva som forventes av 

klubber/krets og hva de ønsker å oppnå og hva de kan stille med.  

Mottakelsen har generelt vært bra, deltakerne har vært veldig fornøyde med trening og 

opplegg.  

Men, vi har erfart at det vil være en god ting å ha et utvalg i området som står for overnatting 

og bespisning. 

 

MÅL 3 årsperiode:  

• Egen U13 og u15 lagserie i kretsene  

• Flere aktive rankingspillere fra kretsen  

• Flere topp 10 og 20 spillere fra kretsene. Se tabell for tall på antall topp 10 og 20 nå 

(medio mai 2020) 

• Kretsene kjører egne samlinger  

• Flere og høyere nivå på trenerne 
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• Økt antall spillere i TBK, spesielt 

• Økt antall spillere i kretsene 

• Undersøke hvilke mål klubb/krets selv har og tilpasse samlinger og opplegg til 

det 

På sikt kunne ha et eget Toppidrettsgymnas. 

  
  
*Midtnorsk Nord ranking  (14.05.20) 

Gutter Topp 10   Topp 20   

  HS HD MIX HS HD MIX 

U13 1 1 2 1 3 3 

U15 0 1 0 1 0 0 

U17 0 0 0 0 1 1 

U19 2 0 0 1 2 1 

JENTER Topp 10     Topp 20     

  DS DD MIX DS DD MIX 

U13 2 2 2 2 3 3 

U15 0 0 0 1 1 0 

U17 1 1 1 0 0 1 

U19 1 1 1 1 0 2 
  

Midtnorsk Sør ranking 14.05.20 

Gutter Topp 10   Topp 20   

  HS HD MIX HS HD MIX 

U13 1 1 1 0 0 2 

U15 0 0 1 1 1 0 

U17 0 0 0 0 0 0 

U19 0 0 0 0 0 0 

JENTER Topp 10     Topp 20     

  DS DD MIX DS DD MIX 

U13 1 1 1 0 0 2 

U15 0 1 1 1 0 0 

U17 0 0 0 0 0 0 

U19 0 0 0 0 0 0 
  

  
  
Kommunikasjon og sosiale medier  

• I perioden har det vært jobbet med ny web- side, ikke bare èn, men to ganger.  

Dette inkluderer blant annet nye platformer, og også oppsett struktur, innhold og lay-out. 

  
Jenter  
Vi har fortsatt mange færre jenter i NBF enn gutter og dette vises gjennom hele 
organisasjonen, både blant spillere, trenere, dommere og ledere.  
Et viktig fokusområde for NBF er å rekruttere nye jenter, og å ta vare på de jentene vi har.  
Det har de siste årene vært mulig og søke midler til gjennomføring av egne jentetiltak og det 
har kommet inn tildels gode søknader. Utfordringen har vært liten gjennomføring. I 2018 var 
det 12 søknader, 9 som gjennomførte. I 2019 kom det inn 10 søknader og bare en 
rapportering om gjennomføring. Dette har medført at jentetiltaket er under vurdering for 
endring og det er ikke lyst ut så langt i 2020. 
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Strategiplan  
Norges Badminton Forbund 

 

2020-2024 
 

 

NBFs to plandokumenter: Strategiplan og Virksomhetsplan 
Vårt planverk er delt i to: 
 
1. Strategiplanen (langtidsplanen) beskriver de områdene og tiltakene forbundet ønsker å ha 
et ekstra fokus de nærmeste fire årene.  Disse områdene er valgt ut fordi vi mener de kan gi 
sporten et ekstra løft, eller fordi det er områder som trengs å løftes.  
 
 
2. Virksomhetsplanen beskriver hva som gjøres på årlig basis i NBF. Virksomhetsplanen vil 
bli revidert før hvert Forbundsting. 
Hovedpunktene i strategiplanen er fremhevet i «onepagen». «onepagen» er utarbeidet for at 
kretser, klubber, medlemmer, og eksterne aktører lett skal kunne se hva det er NBF er 
opptatt av nå, og hva organisasjonen har av ambisjoner og verdier.  
På Forbundstinget vil også Virksomhetsplanen bli gjennomgått.  
Forslaget til Strategiplanen vil bli presentert og diskutert på tinget, slik at tinget får vedtatt en 
felles omforent og forpliktende strategiplan.  
NBFs Komitéer vil årlig utarbeide handlingsplaner basert på strategiplanen og 
virksomhetsplanen, som vil godkjennes og følges opp av styret.  
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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.   
 

Verdier 
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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 
administrativt og politisk, følger opp dette gjennom god prosjektledelse og setter av ressurser 
(økonomi og menneskelige ressurser) til dette. 
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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  

• Transparens i kurstilbud slik at trenerkandidater fra andre klubber kan melde sin 

interesse og delta, hvis ledige plasser 
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• 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. 
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Delmål:   

Lokalt/regionalt: 

• 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 
utredningsvirksomhet for NBFs styre og arbeidsutvalg. Deltakelse i nasjonale og 
internasjonale møter etter behov.  
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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.  

 
 
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  
- 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 
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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 
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 
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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 
 

 

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) 
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Oktober 
 

• 1. oktober – Frist for innbetaling av klubbavgift + CUP2000 avgift 

• Landslotteri 

November 
 

• Oppdatere kontaktinfo i badmintonportalen og andre sider med nytt 
styre 

Desember 
 

 

 
 
 


