
Referat Ledermøte 2020 

Ledermøte dag 1 – 4. september 2020 
 

Referatet er en blanding av oppsummering, stikkordsreferat, samt at alle presentasjoner er vedlagt. 

Badminton og Korona 
Etter en velkomst av visepresident Kari Bunes, orienterte president Trond Wåland om hvordan 

Koronapandemien har blitt behandlet av forbundsstyret. Etter en periode med nedstenging og delvis 

permisjoner blant de ansatte har det i løpet av sensommeren vært fokus på gjenåpning. Denne 

prosessen har vært vanskelig der det har vært ulike syn på hvor fort gjenåpning forsvarlig kunne skje 

og mange ulike hensyn å ta. Det har vært retningslinjer fra NIF og myndighetene, men også ansvar 

lagt på eget forbund i form av tolkning av retningslinjene i forhold til vår aktivitet.  Forbundsstyret 

har hatt et overordnet ansvar for at det skal være sikkert, men det har vært konsensus om mest 

mulig aktivitet innenfor forsvarlige rammer. Pandemien har fått og vil fortsatt få for konsekvenser for 

aktivitet. Forbundsstyret har hele tiden hatt viljen, men kanskje ikke alltid evnen til å handle raskt 

nok i denne krevende situasjonen. (Se også vedlegg om tidslinje).  

Øystein Wiborg (Haugerud) orienterte om erfaringer fra arrangering av NM Jr. Det er både en egen 

presentasjon om dette og et eget notat, men noen viktige stikkord er at begrensning av antall 

deltagere er et viktig smitteverntiltak (som må ses i sammenheng med hallstørrelse), det var en 

utfordring å skaffe ekstra oppholdsrom på skole, og det var vanskelig å holde 1 meter avstand 

spesielt utenfor banen. Oppmann Nils Petter Johannesen supplerte med at alle må hjelpe hverandre 

med 1-meter avstanden, informasjon må gjentas ofte, det er viktig at det er voksne personer som tar 

seg av det som skjer på banen (men behøver ikke være perfekte dommere) og at oppmannsrollen er 

svært viktig i denne pandemi situasjonen. 

Leder av konkurransekomiteen Jeanette Svendsen orienterte om KK sine tanker/planer mhp 

gjenåpning. Det vises her til egen presentasjon. 

Det var stort engasjement, og også en del frustrasjon, mhp muligheter til å få i gang aktivitet. Det ble 

pekt på problemer regionalt, at regionale turneringer sammen med nasjonal turneringer med 

begrensninger ikke fanger opp de nest beste, at forbundsstyret har vært for defensive i forhold til de 

retningslinjer som kommer ovenfra, behov for turneringer rett under de nasjonale turneringer, 

klarere informasjonslinjer, mer dialog med klubber, ikke så detaljerte retningslinjer og mer tillit til 

lokale arrangører, begrensninger i deltagelse kan ha langvarige konsekvenser for rankingpoeng og 

kvalifisering til nye turneringer. Vi må se muligheter, ikke begrensninger og ikke drepe 

aktivitetsgleden, spesielt for de unge. Det ble også tatt opp at vi kanskje bør se på hele vår 

turneringsstruktur, bl.a gjøre regionale turneringer mer attraktivt.  

Kari Bunes oppsummerte til slutt. Hun vil ta med seg alle signaler videre i det nye styret. Hun minnet 

på vår visjon om dobbelt så mange, dobbelt så aktive og at det har vært et svært entydig signal om at 

vi må få til så mye aktivitet som mulig. 

Toppidrett 
President Trond Wåland orienterte om de endringen som har kommet innen toppidrett etter at 

sportssjef Johnny Askevig har sagt opp sin stilling (han sitter i stillingen frem til nyttår). Frem til nå 

har vi hatt en sportssjef, en landslagstrener og flere andre trenere på deltid. En gruppe bestående av 



TIK, president, ansvarlig visepresident og generalsekretær har sett på hvordan denne modellen 

kunne justeres for å utnytte ressurser bedre. Konklusjonen har vært å gå over til to fulltidstrenere 

boende i Oslo.  Administrative oppgaver som sportssjef har hatt så langt vil delvis bli dekket av en 

toppidrettskoordinator (20-25% stilling) og noe av trenere (for eksempel kontakt mot 

Olympiatoppen),. Den nye modellen vil bruke mindre ressurser på administrasjon og mer på aktivitet. 

Noe av lønnsmidlene som spares (anslagsvis 400-500.000 kr) foreslås å settes av til det nye 

satsningsområdet anlegg (100.000 kr). Det ble pekt på at det vil være både fordeler og ulemper med 

den nye modell, men at fordelene vil være større enn ulempene. De største ulempene vil være 

knyttet til den kompetanse sportssjefen innehar. Det jobbes med at denne kompetanse kan 

overføres/videreføres. 

Det ble stilt spørsmål om hvor mye ulike aktører har vært involvert i prosessen. Sportssjef var inne på 

et tidlig stadium, spillere og trenere har ikke vært direkte inne i prosessen, men TIK har hatt kontakt 

med begge parter (dog ikke direkte i forhold til denne konkrete prosessen). 

Dommere 
Leder av dommer/oppmannsutvalget Rune B. Hansen og leder av KK Jeanette Svendsen orienterte 

om status og satsing videre på dommere. Det ble pekt på viktigheten av dommere og behov for 

rekrutering av nye dommere. Dommere gir spillere mulighet til å yte sitt beste innenfor regler og 

rammer. Alle kamper er like viktige for noen.  Videre ble det påpekt at dommere også er gode 

ressurspersoner på mange andre områder innenfor klubbarbeid. Det er satt i gang et program for 

videreutvikling av dommere, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.  Det vises for øvrig til 

presentasjon om dette.  

Økonomi som barriere 
Visepresident Geir Storvik orienterte om dette. Det ble pekt på viktigheten av å være bevisst på at 

mange kan bli forhindret av å være med i idrett på grunn av økonomi. Selv om badminton stort sett 

har lave medlems/treningsutgifter gjør størrelsen på vår idrett at det blir mange reiseutgifter. NIF har 

mange verktøy som kan hjelpe klubber i dette arbeid. Det henvises for øvrig til presentasjon om 

dette. 

Antidoping 
Antidoping Norge Siri Bynke presenterte de utfordringer som ligger i dopingspørsmålet (det vises til 

presentasjon). Det ble spesielt påpekt at det ikke bare er prestasjonsmotivasjon som kan føre til 

dopingsaker og at vi må være klar over problemene og informere godt om dette. Det er mange 

potensielle misbrukere. De beste forebyggere/forbilder er de som er tettest på utøverne. 

 NBF er blitt rent særforbund noe som gir forpliktelser på forbund/krets/klubb nivå. 

Ledermøte dag 2 – 5. september 2020 

 
Visepresident Kari Bunes innledet med tilbakeblikk. Lanserte ideen om det er mulig å få etablert en 

ressursgruppe som er rådgivende i forhold til koronasituasjonen. Jobber sammen med KK for å være 

en støtte i forhold til styrearbeidet.  

Visepresident Geir Storvik ledet møtet videre.  

Status strategi satsingsområdene  
Geir viste Onepagen om visjoner og mål vedtatt på forrige forbundsting.  



Presentasjoner fra klubber som har gjort det bra.  

Tre strategiområder 

• Trenerutvikling 

• Klubbutvikling 

• Samhandling organisasjonsledd – ferdigstilt og inkludert i daglig drift 

o Forslått å bytte disse med anlegg 

Hva er status i dag? 

• Visepresident Geir Storvik presenterte statistikk over medlemsutviklingen  

o Få mellom 20-25  

o Størst økning på de over 26 

o 50 % av medlemmene våre er med en eller annen form for aktivitet  

o Klubbstørrelse – mange av klubbene våre er veldig små  

 4 klubber over 200 medlemmer  

 Ingen av de små klubber på tinget 

Innlegg fra klubber 
 

NTNUI, badminton – Emilie Faarup Storvik  

• Veldig økning fra 2019 – likt på kjønn  

• Mange nye 162 (40 spillende) – stort rekrutteringspotensiale 

• Får med medlemmene sine utenfor hallen – handler om det sosiale – bare spille fordi det er 

gøy –  

• Nybegynnerkurs – 3 uker – 50 kr 

• Åpne treninger  

• Alt er på engelsk – når utvekslingsstudentene  

• Overgangen fra junior til senior er tøff for de fleste. Studenter er ikke studenter for alltid –

skal tilbake til lokale klubber 

• Studentbadmintonbaby  viktig å holde dem 

• Studenter en god ressurs for klubbene som trenere  

• Ønsker at man oppretter kontakt og hjelper studentidrettsklubber 

o Tilby kurs og turnering  

o Studentbadmintontreninger  

• Det koster bare en pizza å rekruttere 

• Det er viktig å fokusere på studentene 

IL Skrim, badminton – Marius Bakken 

• 1160 medlemmer – fleridrettslag på Kongsberg  

• 2012 – badminton etablert – vokst fra 8 til 88  

• Kongsberg – teknologiby – mange internasjonale spillere  

• Ny hall i 2019 – gått fra 4 til 7 baner  økt medlemstall  

• 80 % har et familiemedlemskap 



• 84 % utlendinger – 300/500 medlemskontingent 1500/2400 treningsavgift 

(/familiemedlemskap)  

• Lavterskelklubb – satser på bredde – hovedvekt på aktivitet  

• Hele familien på trening  

• Veldig inkluderende klubb – sosial arena – uformell  

• Baserer seg ikke på dugnader – men på frivillighet –  

• Utfordringer 

o Trenere – aktivitetsleder –  

o Treningskvalitet – prøver å få til opplegg for de som ønsker å satse 

o Ungdomsfrafall (12 år og utover) 

o Kapasitet – flere som kjemper om treningstider  

Moss Badmintonklubb – Tor Egil Kristensen 

• Engasjement og ildsjeler er sentralt og viktig  

3 innspill: 

• Fokus på å ta vare på de gode spillerne  

o Har man toppen får man bredden også  

o Satse på de ivrigste barn og ungdom  

• Skoleprosjekt – heltidsansatt trener som reiser ut på skolen 

o Direkte tilsig av medlemmer 

o Utlevert utstyr til gymlærere  badminton i gymmen 

o Skolefritidsordninger – gått målrettet mot barn – tospråklig / under 

fattigdomsgrensen  søker kommunen om tilskudd   

• Ferieaktiviteter 

o Samarbeid med svømmeklubb og håndballklubb 

o Sommer – høst- og vinterferie – 15-30 deltakere – alle blir medlemmer – 

forsikringshensyn  

Kommentarer 

Kari Bunes, visepresident: nysgjerrighet til Marius –er det slik at det er gratis trening i 

kongsbergområdet  

Marius Bakken, I.L. Skrim:  all aktivitet knyttet til de yngste er gratis – betaler ca halv halleie -  

Kjetill Gunnarson, Vestre Aker:   

• oversikt over OFBK sine anlegg – vi trenger ressurser - en deltidsstilling hos NBF som bare 

jobber med anleggsproblematikk. Bygges klubber dersom man får anleggshjelp  

• 25 nye haller i løpet av de siste 7 årene – alle er feilmerket  

• Trenger en sentralt anleggsansvarlig – planlegging 3-4 år i forkant – 40 % stilling  

• Kommentar: de viktige er å få kontakt og innpass i de lokale idrettsrådene  

• Ukyndighet når merkingene skjer – anleggsansvarlig må være til stede  

• Unik mulighet i Viken / Oslo kommune 

• For stort for frivillighet 



Jonas Christensen – Frogner I.L. 

• Spørsmål til Emilie – kraftig vekst i kvinneandelen – hvordan har dere jobbet med 

kvinnerekruttering? 

o Ikke noe utrolig godt svar – fokus på å være aktiv på sosiale medier – smilefjes og 

hjerter – åpen og velkommen  

o Flinke i samarbeid med NTNUI for å aktivere campus – markedsplass – dropin 

badminton ute – gratis smoothie og frukt  

o Få med en jente så følger det ofte en jentegjeng med på kjøpet  

Digitale spørsmål 

• Trenger vi flere små klubber? Viktig med rimelig størrelse – lettere å bygge opp eksisterende 

enn å etablere nye 

o Kari: hadde vært fint å se Norgeskartet – sammenlignet med DK  

Satsingsområde trenerutvikling 
Det vises til vedlagte presentasjon 

Satsingsområde strategisk klubbutvikling 
Det vises til vedlagte presentasjon. 

Satsingsområde anlegg 

• Anlegg skal ikke være en begrensende faktor for badmintonaktivitet i Norge.  

Geir - personlig betraktning – strategiområdene ligger innom komiteene.  

TOPPIDRETT – Trond gir en orientering  

• Forbundet bruker mye ressurser på dette. Har hatt en gruppe som jobber for modellen 

videre. Hva som er gjort videre? 

• 11-12 års siden TI startet  

• Flyttet pengene hjem – landslagstrener i Oslo – Johnny – sportssjef i 80 % stilling + andre 

trenere i Oslo.  

• Gruppen jobbet med å gjøre justeringer for å få mer for pengene.  

• Prosjektgruppe: Espen, Trond, Geir, NP og Sonia 

• Justert modell: 

o Mer trenerkapasitet på banen i Oslo – to fulltids trenere – skal ansette assisterende 

landslagstrenere – 2. gangs utlysning – jobber videre med en kandidat 

o Sportssjefens administrative oppgaver over på landslagstrenere + en TIK-koordinator 

20-25 %.  

o Frigjort 4-500.000 kroner  

 100.000 på anlegg 

 Resterende ønsker vi å bruke på aktivitet – beste spillere 

• Mer tid på banen for trenere – grei økonomi – tid for satsing. Mister Johnny.  

Nils Petter Johansen, leder Toppidrettskomiteen (TIK) 

• Helle Sofie Sagøy 

o VM-, EM-mester, rangert som nr. 3 i sin klasse – kvalifisert for para-OL 

o Helle Sofie får et satsingsopplegg i KRS med Sonia som trener.  



o Potensiell OL-medaljør i Tokyo 

SPØRSMÅL  

• Marius Bakken, I.L. Skrim:  Hva er toppidrettspiller og hvem er det?  

• Emilie Storvik, NTNUI:   Har spillerne fått bidratt? 

• Trond Krogsæter, Badmintonkretsen Sør: Satsingssenter – hva innebærer dette i den 

nye modellen? 

• Helen Abusdal, Kristiansand BK:   Satsingssenter – bra at det skal følges opp de 

som satser andre steder enn i Oslo. HSS blir bra – samarbeid KBK – NBF – Olympiatoppen. 

Hvor mye penger er det spart i forbindelse korona? 

• Tor Egil Kristensen, Moss BK: Budsjett – regnskap – spart i koronasituasjonen? Hvor mye er 

sportssjef involvert i arbeidsgruppa?  

• Tor Egil Kristensen, Moss BK: Olympiatoppens definisjon - 12 stykker i Norge.  

• TW, president: Landslagspillere – U19, U17 & U15 spillere. Antall spillere totalt – noen få 

titalls spillere  

• TW, president:  Spillerne ikke en del av prosjektgruppa – heller ikke de ansatte. Etter 

innstillingen var gjort hadde de møte med sportssjef og landslagstrener. Brukte tid i dette 

møtet.  

• TW, president:  To trenere fulltid i Oslo. En kan besøke de andre satsingssentere i større grad 

enn til nå. Ønsker å hjelpe unge spillere før de kommer til Oslo.  

Konkurransekomiteen  

Rune B Hansen, leder Oppmanns- og dommerutvalget 

• Kort og fyndig diskusjon om dommere i Norge. Alle ønsker gode dommere.  

• Status:  Gode dommere. Dommere i OL siden 1996. Minst like viktig at det fungerer 

nede i pyramiden. Kompetansepersoner i klubben – spilleregler – skrevne og uskrevne. Gir 

spillerne mulighet for å utøve sitt beste. Garanti for fair play. Alle kamper tas like alvorlig. 

Vennlig veileder som skaper faire og positive spillere. Et uniformert og ryddig dommerkorps 

gir en følelse av kontrollerte og organiserte turneringer.  

Jeanette Svendsen, leder Konkurransekomiteen (KK) 

• Har gode dommer – 25 forbundsdommere – 101 kretsdommere  

o 25-30 som dømmer regelmessig  

• Økonomi blir en faktor som styrer kvaliteten på dommerstanden på en turnering  

o Satser på dommere –  

• Utvikling, ønsker lik tilgang på gode dommere både kvalitetsmessig og økonomiske 

• Ønsker å flytte kostnaden for klubbene bort 

o Felles avgift ved påmelding – øremerket dommerutgifter – forslag 50kr per 

påmelding.  

o Likere utgift til dommere på turneringene for å hjelpe klubbene 

Geir Storvik, visepresident, -Godt forslag – utjevning av utgifter. Passe på det formelle – en av sakene 

på tinget er at vi skal vedta en deltakeravgift på turneringer.  

Jarle Krokeide, Nøtterøy BK - Utgiftene til dommere er en belastning. Dommere er viktig for 

vellykkede turneringer. Viktig med påfyll av nye dommere. Kvinnelige dommere er ønskelig.  



Spørsmål fra nett: Kan dette dekkes av NBF innenfor gitte budsjetter.  

Jeanette Svendsen:  Ønsker utjevning. I dag er forskjellene store. 

 

Økonomi som barriere – Geir Storvik, visepresident 

• NIF – idrettsglede for alle – erkjenner at økonomi er en barriere 

o Gode nettsider – finnes midler kommunalt 

o www.allemed.no  

o Integrering gir goodwill i kommuner 

 

• Spørreundersøkelse i 2018 NBF 

o Ikke høye avgifter – men ha i bakhodet at det kan være høyt for enkelte 

o Mye går til reiser – liten idrett – nødt å reise 

• Informasjon om støtte må gjøres på en god måte – litt touchy  

• Tenke på  

o kan vi senke kostnader –  

o samarbeid med andre klubber  

o inkluderingsutvalg 

• Stor variasjon – geografisk  

Kjetill G unnarson, - Innvandrerklubbene – lotteriordningen hemmer – innfasing av medlemsavgifter 

– trenger mer hjelp i oppstartsperioder  

Bygdø/Haugerud - Sommercamp har fungert veldig bra.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.allemed.no/
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