HANDLINGSPLAN FOR UTVIKLINGSKOMITEEN (UK) –
sesongen 2018 – 2019 og 2019 – 2020
Utvikling skal bety nytenking og utradisjonelle vinklinger, som kan påvirke forbundets drift og fremtidige resultater,
både praktisk og økonomisk.

Mål

Flere jenter i
badmintonsporten;
 Spillere
 Ledere
 Dommere
(pr i dag overvekt av
gutter/menn på alle
områder)

Tiltak
1. Nasjonal jentesamling med
minimum 28 deltakere.
Ledere, trenere og
foredragsholdere er i all
hovedsak jenter

Hvordan
Arrangeres på Olympia
Toppen

Følge opp/notater
Info på hjemmeside,
mail, FB, INSTAGRAM

God balanse mellom
trening og foredrag

Både kvinnelige og
mannlige trenere

2. Utlyse rekrutteringsmidler
til kretser til lignende lokale
samlinger

Lage tekst og sende til
alle kretser

3. Avholde «lederkurs» for
jenter

Samarbeid med
kretsene (og
idrettskretsene?)
Samarbeid med TIK

Snakk med Moss om
erfaringer fra deres
jentesatsing
God søkning, men dårlig
gjennomføring.
Gjennomføring
evalueres
Kartlegge kursmuligheter hos
idrettskretsene

Ansvarlig og når
 Utv.konsulent
 Invitasjon ute
innen utgangen av
juni 2018




Utv.konsulent
Januar 2019




Utv.konsulent
Innen utgangen av
januar 2019

Resultater

Mål

Inkludere spillere
med funksjonsnedsettelser i
badmintonklubbene

Flere klubber i
NBF og utvikling
av eksisterende
klubber

Tiltak
1. Rekruttere spillere med
funksjonsnedsettelser til
klubbene

Hvordan
Presentere badminton
på Grenseløse
idrettsdager?

Følge opp/notater
Gjøre avtaler med og
inkludere klubbene i
byene?

Ansvarlig og når
 Utarbeidet mandat

Jobbe direkte mot
skoler med klasser for
barn med funksjonsnedsettelser?

Utnevne integreringsutvalg



Utnevnt



Integreringsutvalg



Innen utgangen av
2018



Utv.konsulent



Utv.konsulent



Utv.konsulent

2. Kurs/workshops til
klubbtrenere for hvordan
tilrettelegge for
funksjonshemmede

Samarbeid mellom UK,
UIK og Utviklingskonsulent om utvikling
av kurskonsept

1. Start- og oppfølgingsmøter
ute i klubbene

Bør avholdes i forbindelse med Grenseløse idrettsdager
Aktiv kontakt med
klubber som ser ut å
ligge litt nede
Henvendelser til NBF
følges tett opp

2. Hjelpe nye klubber i gang og
bidra til at eksisterende
klubber fungerer optimalt
3. Mal for etablering av
klubber

Synliggjøre malen som
allerede finnes på
www.badminton.no

Samarbeide med kretser
for å identifisere
klubber som er i gang
men som ikke er
registrert
Ser hvordan det blir når
ny struktur for UK er
klar

Resultater
Gjennomført

Flere medlemmer
i NBF gjennom
arbeid for flere
haller, bedre
haller og økt
tilgang på halltid

Breddeutvikling

TalentTeam U13
og U15

1. Videreføre anleggsutvalg og
opprette mandat for
utvalget

Ta kontakt med
aktuelle kandidater

Nytt og fungerende
utvalg må opprettes



31.12.2018



Kontinuerlig

Info ut til kretsene via
mail



Kontinuerlig

5. Bistå kretsene med å få
registrert seg på Doffin for å
følge med på anleggsprosjekter lokalt

Info via mail om
framgangsmåte og
muligheter



Kontinuerlig

1. Være synlige ute for å spre
kunnskap om badminton
som idrett

Tilstedeværelse på for
eksempel Verdens
Kuleste dag i Oslo

Opprette et
breddeutvalg



Kontinuerlig

2. Oppsøkende virksomhet
mot minoritetsgrupper

Jobbe mot kretsene for
å finne innvandrergrupper

Jobbe videre med
integrering



Kontinuerlig

1. De beste U13 og U15
spillerne inviteres på
nasjonale samlinger

Invitere til en nasjonal
samling samt fem
regionale

Samarbeide med
klubber og kretser for
de regionale samlinger.
Arrangere den nasjonale



Trener

2. Samarbeid mellom UK og
kretser om anleggskontakter i hver krets
3.
4. Oppdatere kontaktinfo for
kretsene våre til alle
idrettskretsene

2. Det tas ut et TT basert på
teknisk kompetanse og
resultater
3. U15 spillere kan få TIK
oppdrag i utlandet

Badmintonuken

1. En felles uke med fokus på
badminton for alle landets
klubber og kretser

2. Spre mest mulig kunnskap
om badminton generelt og
om klubbene spesielt
3. Rekruttere nye medlemmer

Landsfinalen

1. Finale lagspill U13 og U15

Hovedansvarlige
trener tar ut TT og
melder tilbake til alle
deltagere med konkret
informasjon
Kommer fortløpende
info fra TIK
TIK velger spillere
2018:
 10 deltakende
klubber, der 5 av
klubbene er på
kjøpesentra
2019:
 15 deltakende
klubber, der 7 av
klubbene er på
kjøpesentra
Samarbeid gjennom
ShuttleTime og
Badminton i skolen
med IUK
2018
 Fem medlemmer
pr. klubb
2019
 Fem medlemmer
pr. klubb
2019
Fem deltagende
kretser som har
gjennomført seriespill










Trener



TIK

Informere på nett,
FB og mail
Avtale med
kjøpesentra



Utv.konsulent

Informere på nett, email og FB
Booke hall
Booke overnatting



Utv.konsulent



Info og Web

1. FaceBook

for minst enten U13
eller U15 med
deltagelse fra minst 3
av kretsens klubber



2019
Seks deltagende
kretser som har
gjennomført seriespill
for minst enten U13
eller U15 med
deltagelse fra minst 3
av kretsens klubber



3.000 likes 31.12.2019
5.000 likes 31.12.2020









2. Instagram

750 følgere 31.12.2019
1.000 følgere
31.12.2020



3. Hjemmeside

Oppdatert hjemmeside
hvor informasjon er
lett tilgjengelig og
logisk plassert



Samarbeid med KK
om seriespill i
kretsene
Invitere lagene som
får delta
Organisere og
gjennomføre
landsfinalen
Endre
bestemmelsene
Alternativer til
Kragerø?

Oppfordre klubbene
til å lage FB sider
Være aktive på FB



Alle
kontinuering

Oppfordre klubbene
til å bruke Instagram
Være aktive på
Instagram
Under utarbeidelse



Alle
kontinuerlig



Utv.konsulent

Veteranutvalget

Crossminton

1. Holde veteranenes
engasjement i gang

Veteranmesterskap
hvert år



Veteranutvalget

2. Det er forskjell på eliteveteraner og mosjonsveteranter

Sikre deltagelse fra
Norge i EM og VM for
veteraner



Veteranutvalget

3. Flere turneringer for
veteranklasser

Oppfordre klubbene til
å melde inn
veteranklasser i lokale
turneringer
I rute



Veteranutvalget



Lier IL
Crossminton

3 klubber innen
utgangen av 2019



Utv.konsulent

1. Gjennomføre EM

2. Utvikle nye klubber

