
HONORARSATSER 
Gjeldende for alle organisasjonsledd i Norges Badmintonforbund og fra 26.04.2021. 

 
 
 

TRENERKURS 
 

GRUNNSATSER FOR TRENERKURS 
Satsene er basert på kompetanse hos kurslærer. 

- Trener 1: 200,- per time 
- Trener 2: 250,- per time 
- BWF Coach education level 1: 250,- per time 
- Trener 2 & BWF Coach education level 1: 275,- per time 
- BWF Coach education level 2: 275,- per time 
- Øvrig idrettslig høyere utdanning minimum 2 års studie: 300,- per time 

 
KURSERFARING 

- Når kurslærer har holdt 5 kurs, heves grunnsatsen med 25,- per time 
- Når kurslærer har holdt 10 kurs, heves grunnsatsen med 50,- per time 
- Når kurslærer har holdt 15 kurs, heves grunnsatsen med 75,- per time 

 
TRENER 1 SKAL AVHOLDES 

- Grunnsatser for trenerkurs er gjeldende 

 
TRENER 2 SKAL AVHOLDES 

- Grunnsatser for trenerkurs heves med 25,- per time 
 

En forutsetning for å holde trenerkurs godkjent av NBF/NIF er at kurslærer er nødt til å gå 
Grunnkurs for trenere i regi av NBF/NIF. I tillegg må kurslærer minimum inneha sertifisering i 
samme nivå som skal avholdes. 

 
 

UTVIKLING AV KURSMATERIELL 
200,- per time. Dette skjer etter nærmere avtale med oppdragsgiver med tydelig avtale om 
tidsestimat og rapportering. 

 
 

SHUTTLE TIME KURS 
200,- per time. Maksimalt 8 timer per dag. 

 

GRUNNKURS 
200,- per time. Maksimalt 8 timer per dag. 



DOMMER-/OPPMANNSKURS 
 

GRUNNSATSER FOR DOMMERE/OPPMENN 
Satsene er basert på kompetanse hos kurslærer. 

- Kretsdommer: 200,- per time 
- Forbundsdommer: 250,- per time 
- Internasjonal dommer: 300,- per time 
- BEC sertifisert dommer: 350,- per time 
- BWF sertifisert dommer: 400,- per time 
- Oppmann: 300,- per time 
- BEC sertifisert oppmann: 350,- per time 
- BWF sertifisert oppmann: 400,- per time 
- Ekstra kurslærer ved mange deltagere: sats etter kompetanse 

 
KURSERFARING 

- Når kurslærer har holdt 5 kurs, heves grunnsatsen med 25,- per time 
- Når kurslærer har holdt 10 kurs, heves grunnsatsen med 50,- per time 
- Når kurslærer har holdt 15 kurs, heves grunnsatsen med 75,- per time 

 

VEILEDNING/BEDØMMING AV KRETS- OG FORBUNDSDOMMERE/OPPMENN 
- Kr 1000 pr dag man jobber i hallen med veiledning/bedømming av krets- og 

forbundsdommerer/oppmenn. 
 

 

OPPMENN OG DOMMERE VED MESTERSKAP, LAGSERIE OG RANKING 
- Honorar: kr 400 pr dag  
- Middag: kr 400,- (gjelder også hvis må ankomme dagen før grunnet tidlig start) 
- Middag under mesterskap og lagserie hvis ikke bankett: kr 600,- 
- Lunsj hvis ikke dekket av arrangør: kr 150,- 
- Lunsj/middag siste dag for de som har hjemreise over 5 timer: kr 300,- 

 
 

SAMLINGER 
 

Trener/instruktør uten trenerutdanning: 150,- per time 
Trener/instruktør med trenerutdanning: 175,- per time 

 

Ansvarlig for samling: 200,- per time 
Flere kan tildeles ansvar dersom det er et behov for det. Behovet må speile antall deltakere, 
og det kan kun forekomme én ansvarlig per 10.deltaker. 

 

En trener/instruktør kan minimum få betalt for 2 timer og maksimalt 8 timer per dag. 
 

OPPDRAG FOR TOPPIDRETTSKOMITEEN 
200,- per time. Maksimalt 8 timer per dag. 
 
 
 
 

 



BADMINTON I SKOLEN 
200,- per time. Maksimalt 15 timer totalt per skole man gjennomfører et tiltak på i 
kalenderåret. NB! Eget honorarskjema. 

 

REISE/OVERNATTING 
 

Reise og overnatting skal avtales i forkant av oppdraget med oppdragsgiver. 
Det leveres kvittering for refusjon av matutlegg innenfor rammene som er satt til de ulike 
kursene/oppdragene. 


