
 

 

 

 Velkommen til Norgesmesterskapet for senior 2023 

 
Vi har gleden av å ønske velkommen til NM senior 2023. 

Arrangør: Kristiansand badmintonklubb  

Dato: 3.-5. februar 2023 

Start: Fredag kl. 15.00 (tidspunkt kan endres ved stor/liten påmelding). Laglederbriefing en 
time før oppstart. 

Sted: Badmintonsenteret og Odderneshallen, Kongsgård allé 33 C, Kristiansand 

Baller: Forza VIP. 2 baller pr. kamp. Totalt overforbruk i turneringen fordeles på klubbene 
etter antall kamper spillerne har påbegynt spill i (i doublekategoriene regnes ½ kamp pr. 
spiller).  

Startkontingent: kr 300,-/300,- 

Påmeldingsfrist: 17. januar 2023 via www.badmintonportalen.no 

Oppmann: Thomas Midtskog | thomas@midtskog.no | 97029295 

Turneringsleder: Knut Abusdal | kabusdal@gmail.com | 90649189 

Leder NM-komitéen: Jesper Mørch | jesper.morch@uia.no | 45051569 

 

 



 
Overnatting 
 

  

 

Vi har reservert rom på Thon Hotel Parken, midt i sentrum, og cirka 2 km fra hallen. Bestill 
snarest mulig for å være sikret rom. Bestilling på tlf. 38 17 20 40 eller e-post: 
parken.resepsjon@olavthon.no. Oppgi KBK NM som referanse. 

Enkeltrom kr 950,- | Dobbeltrom kr 1150,- | Trippelrom kr 1350,- | 4-mannsrom kr 1550,- 

Alle priser er inkl. frokostbuffet. 

 

Overnatting kan også bestilles på BS Internat. Kr. 175,- pr person pr natt i 4- og 8-mannsrom. 
Sengetøy må medbringes. Frokost på forespørsel. Booking på e-post: 
siren.verdal@skanska.no 

 

Bankett 

  
 



Lørdag blir det NM-bankett på Torvet Bistro som ligger i tilknytning til Hotel Parken, klokka 
19.00. Her serveres det buffet med blant annet pasta, kylling, bakte småpoteter og andre 
grønnsaker, salat og dessert. Pris kroner 350,- per person. Drikke kjøpes selv av den enkelte. 
Bindende påmelding innen 17. januar til Vilde Espeseth: vildespz@hotmail.com. Faktura 
sendes til klubbene i etterkant. 

 

Diverse 

Det vil være åpen kafeteria i Badmintonsenteret hele helgen, hvor man kan få kjøpt kald og 
varm mat.  

Det er ikke organisert transport fra arrangørens side. Hvis noen trenger transport til/fra 
flyplass e.l., ta kontakt med KBK på post@kbk.no. Det vil bli fakturert kr 50,- pr person for 
transporttjenester. 

Streaming: Det vil være streaming og fotografering under hele mesterskapet. Vi ber alle 
lagledere innhente de nødvendige tillatelser på forhånd. 

 

 

 

 

Takk til våre sponsorer og samarbeidspartnere: 

 

 

 


