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- en klubb for alle
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Visjon:
Kristiansand Badminton Klubb (KBK) ble stiftet i 1947 og har ca. 200 medlemmer fra 6 år og
oppover.
Vi kombinerer bredde- og toppidrett og er opptatt av at alle skal trives hos oss. Vi har et godt
samarbeid med Kristiansand Katedralskole Gimle om badminton toppidrett for videregående
skole-elever.
Visjonen vår er «flest og best». Med det mener vi at skal være den største klubben i Norge,
ha flest deltakere på turneringer, og oppnå gode resultater både individuelt og med lag.
Hovedtanken vår er at toppspillerne kommer av en god bredde. Og bredden er like viktig
som toppen, da ingen kan bli gode alene. Vi forsøker alltid å ha fellesskapets beste i tankene
for å beholde så mange spillere som mulig, så lenge som mulig.
Treningene:
Som en av få klubber i Norge har vi siden 2011 hatt en profesjonell badmintontrener ansatt
til å ta seg av alle juniorspillere. Fra høsten 2016 er dette en 100 % stilling. I tillegg har vi
flere hjelpetrenere og foreldretrenere. Foreldretrenere gjør jobben på dugnad. Tusen takk til
dem .
Gruppene er satt sammen med tanke på nivå, alder, sosiale relasjoner, badminton-erfaring
og antall spillere i hver gruppe. Det er hovedtreneren som innstiller til juniorutvalget på
hvem som bør være i hvilken gruppe. Dette er en vanskelig kabal som gjøres hver sommer
før sesongstart og justeres løpende gjennom sesongen, dog med færrest mulig endringer.
Flere av gruppene har treningstid sammen eller som overlapper, og alle spillere må belage
seg på både å trene med andre på sitt nivå, på nivået under og på nivået over. Dette for at
alle er med på et felles løft med å heve hverandre.
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Juniorutvalget:
Juniorutvalget består av frivillige foreldre og hovedtrener. Hovedoppgavene er:
- Organisere alt rundt turneringer og lagspill, ca. 20 helger hver sesong.
- Sørge for at klubbens politikk blir fulgt når det gjelder uttak og egenandeler.
- Organisere sosiale tiltak, loddsalg, klubbtøy, foreldremøter, informasjon, web-side,
Facebook, hjelpetrenere, medlemsregistrering mm.
Pr. september 2018 består juniorutvalget av (med hovedansvarsområde i parentes):
Helene Abusdal (leder, U13 og senior)
Christin Østhassel (nestleder, U19 og U23)
Tor Geir Bue (U15)
Per Kristian Bøhn (U17)
Marlene Romme Mørch (dugnadsansv., jentetiltak)
Terje Dag Østhassel (treneroppfølging, skolebadminton)
Rik Hermans (hovedtrener junior)
Doublemakkere:
Klubben bestemmer hvem som spiller med hvem i de turneringer som klubben tar ut til og
betaler for.
Klubben vil alltid forsøke å spille med rene klubbkombinasjoner. Unntak kan gjøres for
juniorlandslagsspillere og i andre helt spesielle tilfeller (f.eks. veldig stor nivåforskjell på
spillere i egen klubb). Avtale om å spille med makker fra annen klubb skal alltid godkjennes
av klubben.
Vi tilstreber at alle skal få minst én makker fra samme klubb. Altså enten double- eller
mixmakker. Filosofien til KBK er å tilrettelegge for at alle får doublemakkere som passer godt
sammen både nivåmessig og sosialt.
Uttak til turneringer:
KBK har en bevisst holdning til hvem som bør delta på hvilke turneringer. Det er mye god
læring i å spille turneringer, men man må ta hensyn til alder og nivå.
KBK tillater alle spillere U9/U11 til å delta på turneringer som ikke er ranking. Her blir alle
premiert.
Rankingturneringer U13 er litt spesielt. Her trår NIFs barneidrettsbestemmelser inn. Sisteårs
U11-spillere kan bli invitert på U13 ranking når turneringen er i Sør-Norge og foreldre er
med, dersom de holder et høyt nivå i klassen. Rankingturneringer utenfor Sør-Norge må
foreldre til U11-spillere selv følge opp dersom de ønsker at sitt barn skal delta. Spillere yngre
enn siste års U11 vil ikke bli påmeldt av klubben (ny regel fra og med 2018).
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KBK har de siste åtte årene hatt en policy der vi har uttak til deltagelse i egen klasse på
rankingturneringer. Begrunnelsen er todelt. Klubben tar ut på flere grunnlag:
-

Alder
Sportslig nivå
Økonomi/geografi (hvor turneringen er)

Det vil bli færre uttatt til turneringer som det benyttes fly til og hvor vi må bo på hotell. Flere
blir uttatt til turneringer der det benyttes buss/bil og skoleovernatting.
Spillere kan delta på turneringer utover de som klubben tar dem ut til, men må da dekke
disse selv. Trener/juniorutvalget vil anbefale/fraråde spillere å delta når vi mener det er
nødvendig.
Uttak til mesterskap:
Til mesterskap (UBM, NM junior, NM U23 og NM senior) er det uttak. Ingen kan selv få
bestemme om de skal spille mesterskap.
UBM er U15- og U17-spillernes mesterskap. Vi tar også ut sisteårs U13-spillere som er på
NBFs talentteam. Når mesterskapet spilles på hjemmebane, vurderer vi spillere ett år ned,
altså alle U13-spillere. Trener/juniorutvalget tar ut spillere basert på sportslig nivå,
resultater, treningsinnsats og holdninger.
NM junior: Vi tar ut U17- og U19-spillere, og på hjemmebane siste års U15 om de har høyt
nok nivå. Juniorutvalget mener at et slikt mesterskap skal man se frem til og ikke delta på i
for ung alder.
NM U23: Klubben tar ut U23-spillere som trener med elitegruppa, U19-spillere + U17
landslagsspillere på grunn av krav fra NBF. På hjemmebane holdes samme alderskriterium
for uttak, men vi kan ta ut flere spillere i aktuell alder.
NM senior: Landslagsspillere U23, U19 og sisteårs U17 blir tatt ut og får dekket mesterskapet
av klubben (må betale vanlig egenandel), mens andre som ønsker å delta kan gjøre det på
egen regning. Seniorutvalget bruker skjønn med tanke på hvem som inviteres.
Lagspill:
Lagspill har høy prioritet i klubben. Vi har lag i eliteserien, 1. divisjon, U15 og U13.
Juniorspillere med mål om å spille eliteserie for KBK, må først delta i 1. divisjon når de blir
tatt ut til dette.
I U15 og U13 er det slik at man må delta i kvalifiseringen i kretsen for å kunne delta i
Landsfinalen i juni. Vi kan ha flere lag med i kvalifiseringen, men kun ett lag i hver klasse i
Landsfinalen. Både i U15 og i U13 tar vi ut de beste spillerne til å representere KBK i
Landsfinalen, men spillere i riktig aldersklasse skal prioriteres foran f.eks. yngre spillere.
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Dette for at flest mulig blir gitt anledning til å få være med på dette høydepunktet for U15
og U13-spillerne.
Sesongplan:
Juniorutvalget lager en sesongplan for alle klubbens aktiviteter. Denne sendes ut i
forbindelse med foreldremøtet hver høst.
Juniorutvalget har en viktig jobb med å balansere hvor mye/mange turneringer de enkelte
bør spille hver sesong. Sesongplanen er da et viktig redskap for å planlegge antall.
Juniorutvalget har som mål at spillerne ikke skal brenne ut i ung alder, men fortsatt ha lyst til
å drive med badminton i mange år. Klubben har ikke ansvar for, men kan være med å
tilrettelegge turneringsplan for enkeltspillere. Spiller/foreldre må da be om hjelp til dette.
KBK ønsker å presisere at moderat mengde turneringer i ung alder er optimalt.
Om klubben setter opp en utenlandsturnering på sesongplanen, vil det stå hvilken
aldersgruppe og hvilket nivå dette gjelder for.
Egenandeler:
KBK ønsker å støtte våre spillere økonomisk når de reiser på turneringer. Vi ønsker også å
støtte de av våre spillere som har fått plass på landslagsgruppene til Norges Badminton
Forbund. Dette gjelder tom. U23-spillere (nytt fra 2017).
Klubben har en policy om å holde egenandelen på turneringer så lav som mulig, for at flest
mulig familier skal ha råd til å sende sine barn på tur.
Utfordringen vår er at det er veldig mange spillere som spiller turneringer. Vi har også fått
flere og flere spillere inn på landslagsgruppene. Dette har ført til at utgiftene til
junioravdelingen øker for hvert år. Vi ønsker fortsatt at egenandelen for å være med på
turneringer ikke skal bli for høy, da vi vet at turneringer er det morsomste de unge vet.
Vi har kommet frem til en modell som vi håper skal være med på å bidra til fortsatt
turneringsspill og landslagssatsing.
Turneringer i KBK sin turneringsplan
Rankingturneringer på hjemmebane
Nasjonale mesterskap i sin aldersklasse
For spillere i landslagsgrupper/talentteam:
Landslagssamlinger i regi av NBF
Turneringer i regi av NBF
Nasjonale mesterskap i sin aldersklasse
Nasjonale mesterskap i andre aldersklasser
hvor spilleren er medaljekandidat
Andre nasjonale mesterskap

600,- pr. spiller (1000,- hvis fly)
½ startkontingent
600,- pr spiller (1000,- hvis fly)
KBK dekker halvparten
KBK dekker halvparten
600,- pr. spiller (1000,- hvis fly)
600,- pr. spiller (1000,- hvis fly)
Spilleren betaler halvparten

Lokale turneringer som ikke er ranking dekkes i sin helhet av spilleren selv, men klubben
melder på.
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I spesielle tilfeller kan egenandelen avvike fra dette. Det vil da være opplyst i invitasjon/uttak
fra klubben hva egenandelen er. Mat kommer alltid i tillegg.
Foreldre som er med som sjåfør med egen bil og reiseleder/trener betaler ikke egenandel for
sitt eget barn (ett barn hvis flere er med på samme tur).
Vi håper med god hjelp fra sponsorer og støttespillere at vi kan fortsette å holde dette nivået
også fremover. Det er en forventning om at foreldre til de spillerne som deltar mye på
turneringer er med på dugnadsarbeid klubben innkaller til. Vi prøver å holde det på et
fornuftig nivå.
Vi oppfordrer alle til å være bevisste på hvem som er klubbens sponsorer og velge dem der
det er mulig. Oversikt finnes på www.kbk.no. Klubbtøyet med sponsorlogoer på er viktig å
vise frem, spesielt ved bilder til media.
Ballavgift:
Baller er en stor kostnad for klubben og vi ønsker at våre spillere skal trene med best mulig
baller på trening for å sikre best mulig kvalitet på kamper og teknikkøvelser. Klubben
subsidierer ballforbruket i stor grad, men siden hver ball koster ca. kr. 20,- er vi nødt til å ha
en ballavgift for de spillerne som bruker mest baller. Avgiften oppdateres hver høst på
www.kbk.no og faktureres to ganger i året.
På seniortrening må alle stille med egne baller, også juniorspillere.
Sportslige mål:
- Vinne Landsfinalen i enten U13 eller U15 hvert år.
- Beste klubb i UBM i U15 eller U17 hvert år.
- Minst én gullmedalje i UBM hvert år.
- Minimum tre medaljer i junior NM hvert år, hvorav minst én NM-tittel hvert 3. år.
- Minimum tre medaljer i senior NM hvert år, hvorav minst én NM-tittel hvert 3. år.
- Topp tre i 1. divisjon hvert år.
- Medalje i eliteserien hvert år.
Sosiale mål:
- Én klubbtur til turnering i Danmark hver høst, alle aldersklasser og nivåer.
- To lokale turneringer for nybegynnere hver sesong.
- En jentesamling hver sesong.
- Minst ett sosialt tiltak for hver gruppe utover juleavslutning og sommerfest.
- Minst én foreldre/barn-turnering eller aktivitet hver sesong.
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