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1. Agenda for Kretstinget  
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5. Innkomne forslag (Endring av 10. mars) 
6. Handlingsplan 2012-2015 
7. Budsjett 2015 
 

 



  
Tilsluttet Norges Badminton Forbund og Hordaland Idrettskrets 

 

 
Hjemmeside: Postadresse:                                    Kontonummer: 
bkvest.no C/O Ivan Christensen                     3628.52.03893 
E-post: Osvegen 34 D                                   Facebook: 
post@bkvest.no 5228 Nesttun                                   fb.com/bkvest 

 
Agenda for kretstinget: 

 
1. Godkjenne innkalling og agendaen 
2.  Velge dirigent, sekretær samt to personer til å underskrive protokollen 
3. Godkjenne de fremmøtte representanter 
4. Behandle årsmeldingen 
5. Behandle kretsens regnskap for 2014 i revidert stand 
6. Behandle innkomne saker: 

a)    Forslag fra BSI Badminton 
b)    Forslag fra Sotra Badminton Club 
c)    Forslag fra BK Vest  

7. Fastsette kontingenten 
8. Handlingsplan for BK Vest 
9. Vedta budsjettet for 2015 
10. Valg (Valgkomiteens innstilling vil bli lagt fram på selve kretstinget) 

 
a) Leder og nestleder 
b) Minimum fem styremedlemmer 
c) 2 revisorer med stedfortreder eller 1 statsautorisert revisor 
d) Representanter til ting    

 
 
Utdrag fra kretsens vedteker: 
 
§9. Representasjon på kretstinget 
På kretstinget møter med stemmerett: 

a. Kretsstyret 
b. Representanter fra lagene etter følgende skala: 

 
For medlemmer til og med 50 – to representanter 
For medlemmer fra og med 51 til og med 100 – tre representanter 
For medlemstall over 100 – 4 representanter, som er det høyeste antall representanter et 
lag kan ha 
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1. Innleiing 

 
Badmintonkrinsen Vest si årsmelding dekkjer perioden frå mars 2014 til februar 2015. 
Krinsstyrets samla verksemd har vorte tufta på avgjerd fatta av Kretstinget 2013. Det 
følgjande er ei samla melding bygget opp etter utvala i krinsen, det vil sei: Toppidrett, 
Konkurranse, Instruksjon og utdanning, Utvikling, Ungdom, Integrering. Årsmeldinga vil 
også trekkje fram krinsens representasjon nasjonalt og internasjonalt avslutningsvis.  
 

2. Kretsstyret 2014 
 
Camilla Christine Sørensen (Bergen BK)*   Leiar 
Ferenc Mascali (SK Djerv)   Nestleiar, nettsider, utvikling og Hordaland 
Ivan Christiansen (Bergen BK)  Styremedlem, økonomi og konkurranse 
Sigmund Flaten (Førde BK)   Styremedlem, utvikling Sogn og Fjordane 
Aina Mogstad (Bergen BK)                 Styremedlem, instruksjon, ungdom, integrering 
Meinte Jelsma (Askøy BK)   Styremedlem, instruksjon og utdanning 
Lars Martin Mjånes (Sotra BC)*  Styremedlem, utvikling og anlegg, Hordaland.  
Torstein Monsen (BSI Badminton)  Styremedlem, sekretær og konkurranse.  
Petur Julisson (Sædalen BK)   Styremedlem, utvikling, Hordaland.  
Øystein Meland Telle (Sotra BC)*  Styremedlem, utvikling og anlegg, Hordaland 
 
Det har skjedd to endringar i styret i 2014: 
 

i) Camilla Christine Sørensen reiste hausten 2014 på utveksling til USA, såleis rykte 
Ferenc Mascali opp til leiarposisjon.  

ii) Lars Martin Mjånes trakk seg frå styret av praktiske årsaker hausten 2014, Øystein M. 
Telle gjekk inn for Mjånes.  

 
 
Kretsen si samansetning har vore positiv på grunn av hennar mangfald av klubbar 
representert, då alle klubbene i Bergen og omegn har vorte representert. 
Kretsstyrerepresentantane representerar også klubbar med ulik storleik. Krinsen har arrangert 
syv møtar i tingperioden. Majoritetane av møta har vore fysiske, medan nokre har vore 
gjennomført på Skype med god vinst. Samstundes har krinsen handsame saker per e-post som 
følgje av sakens natur. 
 

3. Generelt  
 
Kretsen si økonomi er sunn, dei viktigaste inntektskjeldane har igjen vore 
medlemskontingent, lagseriekontingent og trenar- og instruksjonsinntekter. Kretsen har nådd 
målet om at inntektene vert igjen generert for auka aktivitet, utvikling og utdanning for 
kretsen sine klubber og spelarar. Hovudsatningsområdet for kretsen i inneverande periode har 
vore utvikling, båe bredde og elite, samt instruksjon og utdanning.  
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Medlemsklubber  

 
Kretsens medlemsklubber med medlemstall per 31.12.2014. Tallene i parentes er fra 
31.12.2013. 
 
Askøy Badmintonklubb    84 (58) 
Austevoll Idrettsklubb                                               68 (29) 
Bergen Badmintonklubb    146 (166) 
BSI – Badminton     30 (16) 
Dale IL – Badminton     33 (23) 
Sportsklubben Djerv – Badminton   57 (57) 
Fitjar IL – Badminton     28 (21) 
Førde Badmintonklubb    19 (35) 
Kvinnherad Badmintonklubb    18 (23) 
NHH Idrettslag     16 (14) 
Rubbestadneset IL – Badminton   69 (58) 
Skogsvåg IL        - ( - ) 
Sotra Badminton Club    144 (143) 
Stanghelle IL                                                             10        ( - ) 
Stord Badmintonklubb    32  (33) 
Sædalen Idrettslag     20 (30) 
TOTALT      765 (706) 
 

4. Toppidrett 
 
Toppidrett består av fleire viktige element. Kretsen har arrangert helgesamlingar for dei beste 
spelarane i krinsen. Javier Bish og Rene Rist har vore trenerarar for helgesamlingane. 
Helgesamlingane har vore positivt for spelarane fordi det har gitt spelarane moglegheit til å 
møtast på tvers av klubbane. Kretsen fekk nyerverva treningstidar i den nye hallen i sentrum, 
Amalie Skram. Med oppstart haust 2014 har dei 16 beste spelarane i kretsen spela saman med 
Javier Bish, Morten Oterhals, Kenneth Larsen, Martin Hjellestad og Torstein Monsen som 
instruktør. Regelmessig trening for spelarane har vorte eit fint supplement for 
helgesamlingane. 5. desember fekk kretsstreningane vitjing av landslagstrenar Vlademir 
Vangelov. Følgjande spelarar har delteke på kretsstreningane fredag: 
 
Bergen: Henrik, Markus, Vera, Olve, Rubab, Sofia.  
Djerv: Julia, Juliana, Joseph, Selma, Synne, Nora. 
Sotra: Dusan, Jenny.  
Askøy: Victoria.  
 
Med omsyn til eit auka naudsyn for meir kompetanse på Vestlandet har Kretsen teke initiativ 
til at Javier Bish er sterkt involvert i Kretsen sine klubbar og verksemd. Kretsen har engasjert 
Javier til fredagstreningane og kretssamlingane. Javier Bish har vore eit naudsynt tilskot til 
trenar- og instruktørkompetanse på Vestlandet ved sida av dei trenarkreftane som allereie 
finst.  
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5. Konkurranse 
Det har vore stor aktivitet i Badmintonkretsen Vest. For informasjon om turneringsresultat og 
divisjonsspill følg følgjande linkar: 
BK Vest 
Badmintonportalen 

Krinsmeisterskapet 

 
Krinsmeisterskapet vart arrangert av Askøy Badmintonklubb i Askøy Forum frå laurdag 25. – 
26. januar 2014. Følgjande spelarar vart Krinsmeistarar: 
 
HSE:  Kenneth Larsen, Bergen BK 
HDE:  Kenneth Larsen/Geir Omdal, Bergen BK 
DSA:  Marita Janne Jelsma, Askøy BK 
DDA:  Camilla Christine Sørensen, Bergen BK/Marita Janne Jelsma, Askøy BK 
MDA:  Simen Lexander/Marita Janne Jelsma, Askøy BK 
HSU13A:  Andreas Holmedal, Askøy BK 
DSU13A:  Sofia Louis Macsali, Bergen BK 
DDU13A:  Sofia Louis Macsali, Bergen BK/Victoria Økland, Askøy BK 
MDU13A:  Bharath Kumar Balasingam/Sofia Louis Macsali, Bergen BK 
HSU15A:  Dusan Nicolik, Sotra BC 
HDU15A:  Erlend Engesæter Bognøy/Dennis Andersen Moe, Sotra BC 
DSU15A:  Julia Louis Macsali, Bergen BK 
DDU15A:  Julia Louis Macsali, Bergen BK/Selma Sanyang, SK Djerv 
MDU15A:  Erlend Engesæter Bognøy/Anne-Liv Lie, Sotra BC 
HSU17A:  Hans Eirik Opsahl, Bergen BK 
HDU17A:  Hans Eirik Opsahl/Henrik G. Opsahl, Bergen BK 
DSU17A:  Synne Furnes Bjerkestrand, SK Djerv 
MDU17A:  Martin Brekke Hjellestad/Julia Louis Macsali, Bergen BK 

 

6. Instruksjon og utdanning 
 
Eit viktig arbeidsområdet for Kretsen har vore å utdanna fleire trenerarar og dommarar. 
Siktemålet, og som Kretsen har i stor grad oppnådd er å leggje til rette for utdanning av desse 
nøkkelpersonane. Kretsen har engasjert både nasjonal kompetanse, men også tufta på den 
kompetanse som finst i kretsen både omsyn til instruktør til trenerkurs og kurshaldar til 
dommarkurs.  
 

Trenarkurs 

 
Kretsen arrangerte trenarkurs ved to høve i 2014. Det fyrste var eit-dagskurs halde av Javier 
Bish, 23. mars i Tertnes Buehall. Det var 10 deltakarar som deltok på kurset.  
 

http://www.bkvest.no/lagturneringer-og-divisjonsspill/
badmintonportalen.no
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I tilknyting til Kretsen si omfattande kurshelg 5. – 7. desember 2014, arrangerte NBF trenar 1-
kurs. Det var 16 som deltok på kurset, som fann stad i Tertnes Buehall. Kurshaldar var Jarle 
Grann frå Otta. Trenar 1-kurset går over to helgar, neste verte halde i april 2015.  
 

Dommarkurs 

 
Som eit ledd i å freista auka rekruttering til dommarembete, arrangerte kretsen dommarkurs 
16.-17. september i klubbhuset til Djerv. Kurset var ei teoretisk gjennomgang av regelverket, 
med ein avsluttande teoriprøve til slutt. Kurset inneheldt også praktisk utøving ved lokale 
arrangement: 11.-12. oktober i Askøy Forum/7.-8. november i Ternes 
Badmintonhall/Åstveithallen. 

Kretsdommerkurs med 16 deltakere fra Bergen BK(5), SK Djerv(6) og Sotra BC(5) 

Alle bestod kurset. 

Instruktør: Ronny Nottveit, Sotra BC 
 

7. Utvikling 
Kretsen si oppfylging av nye badminton-miljøer har ført til at det har vorte tilskot til 
badmintonfamilien. Kretsen si hovudoppgåva har vore å leggje til rette for informasjon og 
bistand i tilknyting til registrering hjå forbundet. Ny klubb som har kome til i tingperioden er 
Stanghelle IL Badminton, som held til i Vaksdal. Elles er kretsen positiv til at dei yngre 
klubbane i Rubbestadneset, Kvinnherad, Austevoll og Skogsvåg etablerer seg. Sjå elles 
oversikt over medlemsklubbar på side 3.   

8. Ungdom 
 
Ungdomsleir 
 
25.-26. oktober vart det avvikla helgesamling med overnatting i Tertnes Badmintonhall. 
På ungdomsleiren var det5 deltakare fra Askøy BK, 7 deltakare fra Bergen BK, 2 deltakare fra 
SK Djerv, 1 deltakar frå Sotra BC og 1 deltakar fra Sædalen IL. Total 16 deltakare. 
Instruktørar var Javier Bish og Martin Brekke Hjellestad 
Leirsjef: Ivan Christensen.  
 

Talentsamling 

 
I tilknyting til Krinsen si omfattande kurshelg, arrangerte Krinsen i samarbeid med NBF 
talentsamling i Ågotneshallen og Bildøyhallen 6. – 7. desember. Talentsamling omfamna 
heile fire årsklassar: U11, U13, U15, og U17. Til saman deltok 37 spelarar på talentsamlinga. 
Instruktørar av Vlademir Vangelov og Javier Bish.  
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9. Integrering 
 

 Hege Ulstein har meld overgong til Bygdøy BK 
 

10.    Representasjon 
 

 Ferenc Macsali og Camilla Christine Sørensen var representert på Forbundstinget 
2014 

 Ivan Christensen og Torstein Monsen deltok på dommar- og oppmannsseminar.  
 Ivan Christensen, Ronny Nottveit og Torstein Monsen har vært dommarar på 

nasjonale turneringar 



BADMINTONKRETSEN VEST
REGNSKAP 2014

 BALANSEKONTO

1. EIENDELER:
1030 Bankkonto 3628.52.03893     32.199,19
1031 Bankkonto 3628.52.03907   185.250.01
1210 Kundefordringer, idrettsorg.       8.000,00
1220 Kundefordringer, andre       0.878.48
SUM                  +   226.327,68

2. GJELD OG EGENKAPITAL:
2910 Beholdning 01.01.2014                 239.287,68
2970 Årsunderskudd     12.960,00
SUM                  +    226.327,68

TAPS - OG VINNINGSKONTO

       BUDSJETT 2014

3. INNTEKTER:
3010 Kretskontingent     68.100,00          70.000
3110 Tilskudd fra NIF       7.633,00            4.000
3120 Tilskudd fra NBF       3.050,00            8.000
3130 Tilskudd fra HIK       6.062,04            6.000
3320 Startkontingent, lagserie     27.650,00          30.000
3330 Trenings- og instruksjonsinntekter     19.650,00          20.000
3360 Diverse inntekter       3.052,57            3.500
3370 Egenandeler, trenerutdanning       8.000,00            7.000
3380 Egenandeler, dommerutdanning       1.266.50            2.500
3390 Egenandeler, andre kurs       1.030,00            5.000
3750 Sponsorinntekter 0          10.000
SUM                  +   145.494,11                  +        166.000

4. STEVNE- OG AKTIVITETSUTGIFTER:
4120 Kretsstevner       2.124,00            3.000
4150 Lagserie     19.605,00          25.000
4210 Trenings- og instruksjonsutgifter     20.382,50          20.000
4220 Samlinger       7.491,81            5.000
4230 Leire     15.465,69          30.000
4240 Kretstrener, andre utgifter     25.308,00 0
4310 Trenerutdanning     14.361,38          15.000
4330 Dommerutdanning       8.294,00            5.000
4340 Andre kurs       1.500,00            5.000
4400 Diverse utgifter     27.599,09          23.500
4500 Utvikling 0          10.000
4600 Spillematter       5.367,50            7.500
SUM                  -   147.498,97                  -        149.000

 



5. ADMINISTRASJON OG MØTER  
5110 Styremøteutgifter       1.789,76            6.000
5120 Deltakelse andres møter       9.452,00            6.000
5140 Kretsting       1.670,38            2.000
5200 Administrasjon       1.725,00            6.000
5500 Gaver  0             2.000
SUM                  -     14.637,14                  -          22.000
 
8. FINANS:     
8010 Renteinntekter                  +       4.808,00                  +            5.000
8190 Bankgebyr m.m.                  -       1.126,00                  -            1.000
SUM                  +       3.682,00                  +            4.000

     
ÅRSRESULTAT                  -     12.960,00                  -            1.000

_______________________________________________________________________
Camilla Sørensen      Ivan Christensen            Paul Fosse             Steinar Thorsen
Leder, BKV             Kasserer, BKV       Revisor                 Revisor



Steinar Thorsen 
SK Djerv, badminton 

Tlf: 92 49 44 43 

 

 

Badmintonkretse Vest 
v/ Ivan Christensen 

 

 

 

 
REVISJON AV REGNSKAPET FOR BADMINTONKRETSEN VEST FOR 2014 
 

Som oppnevnt revisor for Badmintonkretsen Vest ved kretstinget 2014, har undertegnede gått 

gjennom og revidert regnskapet for 2014, med tilhørende bilag og regnskapsbok. Følende merknader 

gjøres. 

 

x Bilagene er nummerert og ligger i ordnet rekkefølge, koordinert med bankutskrifter. 

x Konteringen er logisk og oversiktelig og summeringen er korrekt. 

x Avstemming av kontoene stemmer overens med bilagssummering.  

x Undertegnede finner ingen bilagsposter/disponeringer å stille spørsmål ved. 

 

Undertegnede finner regnskapet ryddig satt opp og nøyaktig ført, og godkjenner det herved etter 

gjeldende regnskapsskikk, uten ytterligere kommentar. 

 

 

 
Bergen, 01.03.2015 

 

 

 

 
_________________ 

Steinar Thorsen 
Oppnevnt revisor 
SK Djerv 
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Sak 6. Behandle innkomne forslag 
 

a) Forslag fra BSI Badminton 
 
Forslag: 
 
Studentklubber får en redusert kretskontingent pålydende 50 NOK 
 
Begrunnelse: 
 
BSI Badminton er bekymret for den allmenne svake økonomien til klubben og en svak 
økonomi blant studenter. BSI Badminton foreslår redusert kretskontingent for 
studentklubber hovedsakelig av to årsaker: 
 

1. BSI Badminton får i mindre grad igjen for kretskontingenten enn andre klubber. Klubben 
anerkjenner at det de siste årene har sett en økning av tilbud i regi av kretsen som BSI kan 
slutte seg til. Men fortsatt er kretsen naturligvis opptatt av å legge til rette for aktiviteter 
som ikke primært treffer medlemsmassen til BSI Badminton. BSI Badminton vil like vil 
delta i spleiselaget for å bidra til aktivitet og utvikling i kretsen.  

2. Medlemmer i BSI Badminton har en rekke utgifter knyttet til medlemsavgift. Ved siden av 
medlemsavgiften til klubben, må medlemmer betale medlemsavgift til 
Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Den ligger i dag på 990 NOK per semester. En 
oversikt blant medlemmer er at mange medlemmer i BSI primært benytter sitt 
medlemskap i SiB til inngang i Fantofthallen, og ikke de andre treningsfasilitetene til SiB. 
BSI Badminton har et voksende rekrutteringspotensial fra utvekslingsstudenter, men 
omfattende kostnader knyttet til medlemskap vegrer utvekslingsstudenter å melde seg inn. 
 
BSI Badminton kan tilby bedre medlemskapsvilkår ved bortfall av kretskontingenten.  
 
Badmintonkrets Vest sin innstilling: BK Vest anerkjenner at de økonomiske 
forutsetningene til studentklubber og studenter er noe annerledes. BK Vest støtter derfor 
er en reduksjon i kretskontingent for studentklubber.   
 

b)  Forslag fra Sotra Badminton Club 
 

i) Kretstreningene skal rulleres/går på rundgang mellom klubbene. 
 
Begrunnelse:  
 
Etter omlegging til kretstrening fredager i Amalie Skram så har fleste spillerne på 
treningen kommet fra Djerv og Bergen. Dette står i veldig kontrast til hvordan 
kretstreningene var før, med god deltakelse også fra de andre klubbene i kretsen. Sotra BC 
foreslår derfor at kretstreningen rullerer mellom klubbene, slik at spillere fra flere klubber 
får nye godt av dette tilbudet. 
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Badmintonkretsen Vest sin innstilling: Badmintonkretsen Vest anser dagens organisering av 
kretstrening som det eneste tilbudet kretsen har til spillere som er landslag og TT Team – 
altså toppidrett. (Dusan, Vera, Markus, Sofia, Victoria og Kristoffer) Treningen sikrer dem en 
god teknisk trening I løpet av uken. Det at den er hver uke (og ikke en helg i måneden) sikrer 
kontinuitet. Javier har en god plan for hvilke slag som gjennomgås og hvordan progresjonen 
skal være. Tilbudet er så midt i "området" for disse spillerne som vi klarer. (Dusan fra Sotra, 
Markus og Vera fra Åsane, Sofia fra Sentrum Victoria fra Askøy og Kristoffer fra Fana) og 
bussforbindelsene I sentrum er gode. I tillegg til å sikre et så godt som mulig tilbud til disse 
NBF spillerene har vi også mulighet til å få med andre som er "hakket" bak.  
  
Ved å gjøre treningene rullerende frykter jeg at det blir kun treneren som reiser rundt (Sotra, 
Sentrum, Askøy, Åsane) og ikke spillerne. I tillegg må treningene legges ganske seint da 
Javier ikke er ferdig hos Djerv fredagene før 1745. Jeg tviler helt ærlig på at at spillere fra 
Sotra som ikke per I dag har lyst å ta buss til Sentrum har mer lyst til å ta turen ut til Askøy 
eller Åsane. Det samme gjelder nok også for spillere på Askøy og Åsane.  
  
Vi har i dag en god gjeng på +/- 12 stk faste spillere som får et supert tilbud på 
Vitalitetssenteret. De har også så smått begynt å ha det litt morro sammen etter treningene 
(svømmehallen og kino) som er glimrende sosialt. Der er også flinke U13 spillere både på 
toppidrett i kretsen sin blokk og NBF sin blokk for neste sesong som har flagget sin interesse 
for treningene.  
  
BK Vest sin innstilling er at kretstreningene på fredagene må bevares som de er og 
videreutvikles. Vi må sikre et nivå på treningene som motiverer og utvikler de spillerne som er 
på landslag og TT og de som er hakket bak. 

 
 
 
ii) Innkjøp av skjermer til kretsens turneringer. 

 
Begrunnelse:  
 
I vår digitale tidsalder er informasjon viktig. På turneringer idag kommer ikke informasjon 
godt nok frem om hvordan en ligger ann i turneringer. Det finnes pt. systemer som 
muliggjøre dette ved å vise info på digitale skjermer. Noen klubber har egne skjermer, 
men for å få resten av klubbene til å bruke skjermer så ønsker Sotra BC at det kjøpes inn 
egne krets-skjermer som kan lånes ut til arrangementer. Alle har jo ikke bruk for hver sin 
skjerm, så da er det bedre å gå på rundgang og at kretsen står som eier av disse. 
 

Badmintonkrets Vest sin innstilling: fungerer utmerket. Kan ikke se at kretsen skal bruke 
penger her. Vi må være forsiktig med å gjøre det å arrrangere turneringer så "avansert" at 
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det skremmer små / Nye klubber fra å gjøre dette. Kan heller ikke se at teknisk fancy 
turneringer på noe som helst mate øker rekruttering eller at spillere blir I klubbene. Har nå 
vært på endel turneringer rundt I Danmark og de har supre og hjelpsomme sekretariat men er 
kun 1 eller to datamaskiner. Ikke noe mye fiksfakseri. Kretsen mener at løsning til å få flere 
klubber til å arrangere turnering og bygge videre på eksisterende turneringer ligger ikke i det 
tekniske elementet, men fortsette å bygge oppunder et imøtekommende sekretariat.  

 
 

iii) Øremerke midler til prosjekt «Badminton i skolen», eks. kr. 30.000,- pr. år. 
Klubbene kan eventuelt søke kretsen om tilskudd fra denne potten til 
gjennomføring av lokale tiltak. 

 
Begrunnelse:  
 
Badminton i skolen er pr i dag et satsningsområde for NBF. Det bør være det samme for 
Badmintonkretsen Vest. Vi ber derfor om at Badmintonkretsen Vest øremerker midler til 
et eget prosjekt «Badminton i skolen», eks. kr. 30.000 pr. år. Klubbene må også få 
mulighet til å søke kretsen om midler fra denne potten til gjennomføring av lokale 
«Badminton i skolen» aktiviteter.  
 

Badmintonkretsen Vest sin innstilling: BK Vest har blitt gjort oppmerksom på at NBF har 
midler til å støtte våre behov. Så langt har ingen prosjekter foreslått NBF blitt nedstemt pga. 
manglende midler. BK Vest mener at det blir fort blir dobbeltbudsjettering, noen som er 
unødvendig. BK Vest er også forundret over at forslagsstiller ikke presenterer poster hvor 
man kutte tilsvarende eller hvor man skal tjene mer.     

  
 
 
 
c) Forslag fra BK Vest  
 

Forslag 
 

Øke midler til posten  og  komiteen  ”Integrering” 
 

Begrunnelse: 
 

Kretsen  kan  med  fordel  legge  til  rette  for  flere  midler  til  arbeidet  med  ”Integrering”.  Dette  
må i særlig grad sees i lys av at en av Kretsens spiller skal delta i parabadminton VM i 
september i England. Økt midler kan gi støtte til både idrettsfaglig bistand og gi 
muligheter for å legge til rette for økt trening og samlinger.  
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 Handlingsplan for Badmintonkretsen Vest 

Generell 
2012-2015 

 
 
Overordnet mål: 
Handlingsplan for Badmintonkretsen Vest. Denne skal gjelde som er 4 årig plan, men blir tatt 
opp og justert på hvert ting. 
 
Generell: 
Vi ønsker dessuten å bidra til å lette informasjonsflyt og samarbeid på tvers av klubber, både 
mellom spillere og trenere. Med tanke på langsiktig rekruttering vil det også være et 
ønskemål å gjøre badminton som sport mer kjent utenfor badmintonmiljøet. 
 
Få i gang nye klubber og badmintonmiljøer i kretsen. 
 
Avholde faste klubbledermøter med alle kretsens medlemsklubber. 
 
Øke medlemstallet med 10% årlig 
 
Turneringer: 
Badminton Vest skal være pådriver for at det arrangeres egne puljer for unge årsklasser i 
turneringer i Kretsen. Dessuten egne rekrutteringsturneringer for nye og for unge spillere. 
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Handlingsplan for Badmintonkretsen Vest 

Økonomi 
2012-2015 

 
 
Overordnet mål: 
 

1. Føre regnskapet og ha økonomistyring ut ifra gjeldene lover og regler. 
2. Lage budsjettforslag til kretstinget 
3. Arbeide for å få på plass 2 eksterne sponsorer 

 
Generelt: 
 
Betaling av innkomne faktura: 
Innkomne faktura betales innen betalingsfrist gjennom hele året på nettbank. 
 
Kretskontingent: 
Faktura for kretskontingent utsendes hvert år i begynnelsen av mars, til alle kretsens 
klubber. 
Beløpet for de enkelte klubber utregnes ut fra innrapporterte medlemstall og det 
kontingentbeløp pr. medlem der til enhver tid vedtas av kretstinget 
Betalingsfrist for kretskontingent er 31. mars. 
 
Lagserie: 
Faktura for startkontingent for 1. divisjon lagserie avd. Sør/Vest, 2. divisjon avd. Vestlandet, 
U15 avd. Vestlandet og U13 avd. Vestlandet sendes ut til de påmeldte klubber etter 
påmeldingsfristens utløp. Betalingsfrist: 26. september. 
 
Regnskap: 
Føring av regnskapet gjennom hele året på et godkjent system. 
Avslutting av årsregnskapet snarest mulig i januar hvert år. 
Etter avslutting av regnskapet avleveres dette til revisorene. 
Det reviderte regnskap med revisjonsberetning fremlegges på kretstinget. 
 
Budsjett: 
Lage budsjettforslag, og fremlegge dette for styret i god tid før kretstinget. 
Etter eventuelle endringer fra styret, fremlegges det endelige budsjettforslag for kretstinget. 

http://www.bkvest.no/
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Handlingsplan for Badmintonkretsen Vest 

Toppidrettskomiteen 
2012-2015 

 
 
Overordnet mål: 
 
Generelt: 
 
Mål: 
 
Toppidrettskomiteen i Badmintonkrets Vest skal bistå, der hvor det er mulig, 
badmintonspillere med å heve nivået på spillet til enhver spiller. 
Forutsatt at de grunnleggende ferdigheter er på plass og spiller viser at den vil heve sin 
kompetanse som badmintonspiller. 
 
Dette blir bl.a. gjort med å arrangere min. 10 kretstreninger i løpet av sesongen, og min. 1 
treningsleir. 
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Handlingsplan for Badmintonkretsen Vest 

Konkurransekomiteen 
2012-2015 

 
 
Overordnet mål: 
 
Generelt: 
 
Det skal arbeides for større mesterskap innen 2015 
 
Terminliste/turneringer: 
Koordinering og deretter anbefaling til NBF av innkomne søknader om turneringer fra 
kretsens klubber, innen de frister som er gitt av NBF. 
 
Sende ut invitasjon til å søke om å arrangere Vestlandsmesterskapet(VM) 
 
Invitasjonen om å arrangere VM sendes i partallsår til alle klubber i Rogaland, og i 
oddetallsår til alle klubber i Hordaland. 
 
Invitasjon til alle klubbene i kretsen til å søke om å arrangere Kretsmesterskap. 
 
Lagserie: 
Sende ut invitasjon til 1. divisjon avd. Sør/Vest, til de klubber fra Badmintonkretsen Sør og 
Badmintonkretsen Vest som KK-BKV anser som kvalifisert for 1. divisjon. 
 
Sende ut invitasjon til 2. divisjon avd. Vestlandet, U15 avd. Vestlandet og U13 avd. 
Vestlandet, til alle klubber i kretsen. Vinneren i 2. divisjon tildeles kretsens vandrepokal og 
diplom. 
 
Hordaland cup: 
Alle lokale, åpne turneringer i kretsen og KM teller med i Hordaland Cup. 
Hordaland Cup oppdateres etter hver tellende turnering. 
Etter vårens siste lokale turnering avsluttes Hordaland Cup. 
Vinneren av Hordaland Cup tildeles kretsens vandrepokal. I tillegg utdeles gavekort og 
diplom til de 3 beste hvert år. 
 
 
 
 

http://www.bkvest.no/
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Handlingsplan for Badmintonkretsen Vest 

 Instruksjons og Utdanningskomiteen 
2012-2015 

 
 
Overordnet mål: 
Badmintonkretsen Vest skal ha trenere/dommere som er til enhver tid faglig oppdatert 
innen for egen krets. 
 
Utdanning: 
1. Kretsen har ansvar for å tilrettelegge og arrangere følgende kurs: 

 
1a.  Aktivitetslederkurs    Hvert år 
1b.  Trener 1 kurs    Annenhver år 
1c.  Idrettsskadekurs  Ihh HIK sin kurskatalog 
1d . Dommerkurs   Hvert 3. år 
 
Det bør også jobbes med å få arrangert trener 2 kurs. 

 
2. Badmintonkretsen Vest/NBF skal være behjelpelig med å skaffe 
    kursmateriell/badmintonlitteratur ved behov. 
3. Det skal være oppdaterte lister kretsen trenere og dommere.  
 
Instruksjon: 
Badmintonkretsen Vest skal være et bindeledd mellom klubbene i forhold til oppstart av nye 
klubber. Kretsen skal være med på etableringsordninger for trenere og hjelpe klubbene når 
det er behov for dette. 
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Handlingsplan for Badmintonkretsen Vest 
Utviklingskomiteen 

2012-2015 
 

 
Overordnet mål: 
Badmintonkretsen Vest skal legge best mulig til rette for at alle spillere i kretsen klubber skal 
kunne utvikle seg som badmintonspillere. Legge til rette for oppstart av nye klubber og nye 
badmintonmiljøer i fylkene. 
 
Generelt: 
Badmintonkretsen Vest skal være pådriver og tilrettelegger for alle aktiviteter som kan 
fremme sportslig utvikling og godt miljø blant badmintonspillere i kretsen.  
 
Treninger/treningsleirer: 
Badminton Vest skal være pådriver/tilrettelegger for treningstilbud for unge spillere i 
klubbregi.  
 
Skolebadminton 
Badmintonkretsen Vest skal være pådriver og tilrettelegger i forhold til klubbene for at man 
skal komme i gang med skolebadminton.  
 
Mål: Minst to klubber i Kretsen bør komme i gang med dette innen 2014.  
 
Oppmerking i haller: 
Kretsen skal sjekke opp hvilke haller som det er mulighet til å bruke og spille badminton. 
Dette gjøres gjennom kontakt med kommunene/kommunale idrettshaller/anlegg og private 
anlegg. I løpet av perioden skal vi lage en oversikt mulig badmintonaktivitet i flest mulig 
haller i kretsen. 
 
Rammevilkår: 
Badmintonkretsen Vest skal arbeide for at alle idrettshaller i Kretsen oppmerkes for 
badminton, og at det finnes nett og stolper tilgjengelig. 
 

Badmintonuken: 

Bedriftsøkonomien: 

Klubbutvikling:  

http://www.bkvest.no/
mailto:post@bkvest.no
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Handlingsplan for Badmintonkretsen Vest 

Integreringskomiteen 
2012-2015 

 
 
Overordnet mål: 
 
Generelt: 
 
Integreringskomiteen i Badmintonkretsen Vest skal bistå med å integrere spillere som på en 
eller annen måte er funksjonshemmede eller er fra en annen kultur. 
For spillere som trenger hjelpemidler for å utøve badminton, skal BK Vest bistå, ved hjelp av 
NBF, å tilrettelegge for dette. 
 
For spillere fra en annen kultur skal også BK Vest bistå på beste måte å prøve å tilrettelegge 
badminton spill for disse.  

http://www.bkvest.no/
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Handlingsplan for Badmintonkretsen Vest 
Ungdomskomiteen 

2012-2015 
 
 
Overordnet mål: 
 
Generelt: 
 
Legge til rette for ungdomsaktivitet for badmintonspillere. Dette gjennom egne 
ungdomsturneringer og samlinger. 
 
Lage egne jentesamlinger i kretsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For Badmintonkretsen Vest 
Sist endret: 13.02.2014 03:42 
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BADMINTONKRETSEN VEST
BUDSJETTFORSLAG 2015  

 Budsjett 14
3. INNTEKTER
3010 Kretskontingent kr.     70.000 kr.     70.000
3110 Tilskudd fra NIF kr.       5.000 kr.       4.000
3120 Tilskudd fra NBF kr.       6.000 kr.       8.000
3130 Tilskudd fra HIK kr.       6.000 kr.       6.000
3320 Startkontingent lagserie kr.     28.000 kr.     30.000
3330 Trenings- og instruksjonsinntekter kr.     28.000 kr.     20.000
3360 Diverse inntekter kr.       5.000 kr.       3.500
3370 Egenandeler trenerutdanning kr.       7.000 kr.       7.000
3380 Egenandeler dommerutdanning kr.       3.000 kr.       2.500
3390 Egenandeler andre kurs kr.       4.000 kr.       5.000
3750 Sponsorinntekter kr.             0 kr.     10.000
SUM                   + kr.   162.000  kr.   166.000

4. STEVNE- OG AKTIVITETSUTGIFTER
4120 Kretsstevner, egne kr.       3.000 kr.       3.000
4150 lagserie kr.     25.000 kr.     25.000
4210 Trenings- og instruksjonsutgifter kr.     46.000 kr.     20.000
4220 Samlinger kr.     10.000 kr.       5.000
4230 Leire kr.     20.000 kr.     30.000
4240 Kretstrener kr.     10.000 kr.             0
4310 Trenerutdanning kr.     10.000 kr.     15.000
4320 Lederutdanning kr.             0 kr.             0
4330 Dommerutdanning kr.       6.000 kr.       5.000
4340 Andre kurs kr.       4.000 kr.       5.000
4400 Diverse utgifter kr.       5.000 kr.     23.500
4500 Utvikling kr.     10.000 kr.     10.000
4600 Spillematter kr.             0 kr.       7.500
SUM                   - kr.   149.000  kr.   149.000

5. ADMINISTRASJON OG MØTER
5110 Styremøteutgifter kr.       6.000 kr.       6.000
5120 Deltakelse, andres møter kr.       3.000 kr.       6.000
5140 Kretsting kr.       2.000 kr.       2.000
5200 Administrasjon kr.       2.000 kr.       6.000
5500 Gaver kr.       2.000 kr.       2.000
SUM                  - kr.     15.000  kr.     22.000

8. FINANS
8010 Renteinntekter                  + kr.       2.500  kr.       5.000
8190 Bankgebyr m.m.                  - kr.          500  kr.       1.000
SUM                  + kr.       2.000  kr.       4.000

ÅRSRESULTAT kr.             0  kr. -     1.000

Bemerkninger:

3110 = momsrefusjon. Justeres evt. når vi ser hvor mye vi får i 2014
3130 = Særkretstilskudd
3330   Har forhøyet beløpet i forhold til 2014 da vi sansynligvis vil få flere samlinger i 2015



3750   Vi har i en del år budsjettert med sponsorinntekter, men da det aldri har lykkedes os å
          få sponsorinntekter har jeg for 2015 satt beløpet til 0
4210   Har forhøyet beløpet her av samme grunn som i post 3330
4230   Om ungdomsleiren til høsten også i år blir på Tertnes, blir der ingen reiseutgifter. Derfor
          er beløpet nedsatt med kr. 10.000 på denne post
4240   Utgifter vedr. Javier Bish der ikke har med trening å gjøre. Vi hadde ikke budsjetert med
          noe på denne post i 2014.
4310   2. del av Trener 1 kurs i april + evt. aktivitetslederkurs til høsten
4330   Dommerseminar.
4400   For 2014 var der på denne post avsatt kr. 20.000 til dommerkrakker.
8010   Da renten er meget lav nu har jeg opp en noe mindre beløp for 2015 enn for 2014
8190   kr. 250 av de kr. 500 er årsgebyr på visakort.
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