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Kort om Frogner IL Badminton

 Etablert 1997 i forbindelse med at Frognerhallen ble bygget

 Tilknyttet Norges Badmintonforbund (NBF)

 Tilhører Oslofjorden Badmintonkrets (Oslo, Akershus og Østfold)

 Vi regnes som mellomstor badmintonklubb

 35 juniorer (barn/unge)

 45 seniorer

 Medlemskontingent Frogner I.L.

 Kr. 400,- (enkeltmedlemmer t.o.m. 17 år)

 Kr. 500,- (enkeltmedlemmer f.o.m. 18 år)

 Kr. 700,- (familiemedlemskap – foresatte pluss barn)

 Treningsavgift badminton

 Juniorer: Kr. 2.000,- (kr 2.500 for de som er på mandagstreningene)

 Voksne: Kr. 2.500,-
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Organisasjon    

 Hovedstyret Frogner I.L.
 Jan Erik Bårli (leder)

 Are Berg (badmintonansvarlig)

 Badmintonstyret
 Anne Gro Rikheim (leder)

 Anders Huus (økonomiansvarlig)

 Ken Wiik (juniorgruppe 1)

 Knut Morten Engen (juniorgruppe 1)

 Sigurd Nesse (juniorgruppe 2)

 Espen Lyfjell (påmeldingsansvarlig og  dommerkontakt)

 Dag Esvall (seniorgruppa)

 Tom Storgaard (seniorgruppa, materialforvalter og 
kretsrepersentant)

 Junior-trenere
 Kim Christensen (mandagstreningene) – Mobil 959 63 324

 Jonas Christensen (onsdags- og søndagstreningene) – Mobil 450 31 860

Jonas har med seg Knut Morten Engen (Mobil 934 59 848),                                      
Marie Christensen og Henny Lyfjell som hjelpetrenere.

Se telefonnr og e-postadresser på

www.frogneril.no/badminton.aspx

http://www.frogneril.no/badminton.aspx
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Treningstider

 Søndag

 18.00-19.30: Juniorer (alle)

 19.30-21.30: Seniorer 

 Onsdag

 17.00-18.30: Juniorer gruppe 1 (nybegynnere)

 18.30-20.00: Juniorer gruppe 2 (viderekommende)

 20.00-22.00: Seniorer 

 Mandag

 19.00-21.00: Juniorer (rankingspillere, plukkes ut av trener)

 Kretstrening i regi av Oslofjorden badmintonkrets

 Kretstreningene holdes på Bygdø på fredager fra kl 19-21. Jonas tar ut spillere som bør 

delta her.
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Treninger generelt

 Spillerne må møte og møte til trening 10 min før oppsatt tid (slik at alle er 

ferdig skiftet og har fylt vannflaske til treningen starter)

 Spillerne må være motiverte og følge trenernes beskjeder – uten 

unødvendige forsinkelser

 Treningene består for en stor del av tekniske øvelser (fotarbeid, slagteknikk 

osv.)

 Instruksjon med ”håndspåleggelse” er ofte en nødvendig og naturlig del av 

treningen

 Foreldre er velkommen til – og oppfordres til – å delta på treningene

 Egne treningsopplegg med spillere og trenere fra andre klubber kan 

forekomme. 
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Inndeling aldersbestemte klasser

 Aldersgrense ved nyttår idet ny sesong har startet:

 U9 = Under 9 år (t.o.m. 3. klasse)

 U11 = Under 11 år (4. og 5. klasse)

 U13 = Under 13 år (6. og 7. klasse)

 U15 = Under 15 år (8. og 9. klasse)

 U17 = Under 17 år (f.o.m. 10. klasse)

 U19 (junior) = Under 19 år

 På turneringer for juniorer er det to klasser innenfor hver 
aldersklasse

 A og B klasse der en starter i B og rykker opp i A. Rangering etter 
rankingpoeng i alle klasser fra og med U13.

 Det kan være aktuelt å melde seg på turneringer i en høyere 
aldersbestemt klasse

 Spør treneren om råd
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Turneringer generelt

 Delta på så mange turneringer som mulig – så fort som mulig

 Er man påmeldt til turnering plikter man å stille uten gyldig forfall (ikke 

minst av hensyn til motspillere og doublemakkere)

 Meld forfall så tidlig som mulig

 Forfall skal godkjennes av arrangør-

klubben før fritak av startkontingent

 Bruk klubbdrakta (ikke et krav)

 Vis god oppførsel på og ved banen

 Møt opp i tide

 Beregn god tid til kjøring

 Meld forsinkelse til lagleder eller arrangør 

 Klubben betaler startkontingent for Haugerudcup den 3/12 og 

Frognerkyllingen 13-14/5.

 Klasser med liten deltakelse kan bli slått sammen
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Påmelding til turneringer

 Sesongplan for 2016/2017, se slide 11

 Invitasjon til aktuelle turneringer leveres på trening og 

sendes pr e-post 

 Påmelding sendes Espen Lyfjell: espen.lyfjell@getmail.no

 I double og mixed kan man ha makker fra en annen klubb

 På www.badmintonportalen.no finner dere blant annet:

 Terminliste, med informasjon om påmeldingsfrist

 Spillere som er påmeldt til turnering

 Turneringsprogram

 Turneringsresultater

 Rankinglister

 Sjekk klokkeslett på første kamp i alle kategorier
 Årsklasser kan ha blitt slått sammen ved få påmeldte

 Startkontingent faktureres av klubben

mailto:espen.lyfjell@getmail.no
http://www.badmintonportalen.no/


Badmintonportalen.no
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Egne turneringer   

 7.-9. oktober U23-mesterskapet

 5.-6. november Frognerhøna

 Seniorturnering + U17 og U19

 6.-8. januar FrongerRanking

 U15 og U17 Grand Prix

 18.12: Familiemesterskap/juleavslutning

 Juniorspillere med foreldre/søsken som doublemakkere 

 13.– 14. mai Frognerkyllingen

 Juniorturnering, både for nybegynnere og erfarne juniorspillere
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Turneringsplan 2016/2017 

 Turneringsplan for spillere som ikke er på mandagstreningene

Dato Turnering Sted Klasse Påmeldingsfrist

26.11. Asker Debutanten Asker B 15.11.

26.-27.11. Vestre Aker Dobbelflaks Vestre Aker A 08.11.

03.-04.12. Haugerudcup Haugerud A/B 22.11

14.01 Nøtterøysmashen Nøtterøy A/B 27.12.

28.-29.01 Kretsmesterskap (fra U13) Haugerud A 10.01.

11.02. Hamarturneringen Hamar A/B 24.01.

11.02. Slagenspretten 2016 Slagen A/B 24.01.

04.-05.03 Fjærfest Vestre Aker A/B 14.02.

11.-12.03. Follosmashen Oppegård A/B 21.02.

22.-23.04. Vestre Aker Open Vestre Aker A/B 04.04.

29.04. Bygdø Vårtreff Bygdø A/B 11.04.

13.-14.05. Frognerkyllingen Frogner A/B 25.04.

20.-21.05. Haugerud Cup Haugerud A/B 02.05.

Datoer for lagserie, se neste side.

Påmelding sendes på e-post dagen før fristen går ut til 

espen.lyfjell@getmail.no

mailto:espen.lyfjell@getmail.no
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Lagserie (ungdomsserien)

 Lagserie er en egen turneringsform der klubb 
spiller mot klubb

 Én lagkamp er åtte enkeltkamper mellom to jenter 
og to gutter (4 singel-, 2 double- og 2 

miksdoublekamper)

 Lag

 I juniorserien er det lagserie for U13 og U15. Vi 
stiller med ett lag i hver serie.

 Lagoppstilling settes av lagleder/trener

 Lagkamper fordeles mellom flere spillere 

Lagkampene for U13 og U15 spilles 30/10, 10/12, 21/1 og 22/1.

Landsfinalen for inviterte lag arrangeres i Kragerø i den 2. -4.  juni.
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Treningssamlinger

 Talentteam og ungdomslandslagslag tas ut av NBF

 Frogner har følgende spillere med på talentteamet:

 Lisa Olsen Berg og Amund Rikheim Huus. 

 Frogner har følgende spillere med på ungdomslandslagene:

 Marie Westberg Christensen, Toheed Ahmed Saeed og Mattias Xu

 Sommerleir i Kristiansand
 Arrangeres av Kristiansand Badmintonklubb over to uker i juli. Spillerne velger om de 

vil delta en uke eller to uker. Egen nettside: www.badmintonleir.no

 Sommerleir på Otta
 Raud Carlan (trener for Pillarguri og lærer på Nord-Gubrandsdal vidaregåande avd. 

Otta) arrangerer «Intensive Badminton Camp» på Otta.

 Treningsleir i Danmark
 I de siste årene har flere av Frognerspillerne deltatt på forskjellige treningsleirer i 

Danmark. Her er det mange å velge mellom og prisen er gunstig. Spør gjerne trenerne 
om råd.

http://www.badmintonleir.no/
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Hva slags ambisjoner har klubben?

 Det skal legges til rette for at alle skal trives 
i Frogner IL Badminton og kunne spille 
badminton uansett alder, ferdighetsnivå og 
sportslige ambisjoner

 For å beholde de største talentene i klubben, 
skal forholdene legges til rette også for de 
som satser seriøst mot nasjonalt toppnivå

Frogner har spillere som hevder seg godt i 
alle aldersklasser
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Utstyr og klubbrabatter

 Utstyr

 Konkurranseskjorter fås av klubben

 Fjærballer kjøpes hos klubben (faktureres)

 Racketer, trøyer osv. kjøpes f.eks. hos Sport Modern 
eller på turneringer

 Spør gjerne trenerne om råd

 Vi har flere i klubben som strenger racketer.

 Klubbrabatter

 G-Sportavtalen (Romerikssenteret, Kløfta og 
Jessheim Storsenter)

 15-20 % på varer  (10 % på sykler)

 Sport Modern (bestilles gjennom klubben)

 20-25 % rabatt på priser oppgitt i Sport Moderns 
nettside, http://sportmodern.no

http://sportmodern.no/
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Dugnader

 Ved badmintonturneringer som arrangeres i Frognerhallen:

 Kioskvakter

 Ryddetjeneste

 Poengtelling

 Etc.

 Sporadiske arbeidsdugnader

 Loddsalg

Still opp!

Gi rask tilbakemelding til dugnadsleder dersom du er forhindret!
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Aktivitetsleder- og trenerkurs

 Aktivitetslederkurs er egnet for foreldre med 

barn som spiller badminton, og som ønsker å 

bidra mer aktivt i klubben

 Trener 1-kurs er egnet for foreldre og spillere 

som ønsker å bidra  i spiller- og 

klubbutvikling



Aktive foreldre

 Vi ser at det er lettere å beholde medlemmer som har 

engasjerte foreldre.

 Vi ønsker foresatte som har spørsmål, ideer og ønsker. Ikke 

vær redd for å lufte disse med trener og/eller styret.

 Ikke vær redd for å hjelpe til hvis treneren spør om du kan 

hjelpe til på treningene, for eksempel med å kaste baller 

(feeding) ved øvelser.

 Ikke gå på gulvet i hallen med utesko. Både spillere og 

foreldre skal ta av seg skoene i garderoben da grus og skitt 

ødelegger gulvet. Ta gjerne med innesko 

18



19

Til slutt…

 Sørg for at spillerne er registrert i medlemsregisteret og at alle 
data er korrekt

 Alle får være med på fem treninger før de trenger å melde seg inn som 
medlem i klubben.

 Innmelding skjer via 
registreringsskjema
på vår nettside.

 Alle som får faktura er registrert

 Les jevnlig informasjon og 
nyheter på vår og send gjerne                                                   
tekst og bilder fra turneringer til Anne Gro.

 Reservasjon mot bruk av bilder på nettsiden

nettsiden: www.frogneril.no/badminton.aspx
facebook: https://www.facebook.com/FrognerILBadminton

/

http://www.frogneril.no/badminton.aspx
https://www.facebook.com/FrognerILBadminton
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