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Dato: 

04.11.2021 

Agenda: 

Styremøte 

Møteleder: 

Endre Lindheim 

Referent: 

Endre Lindheim 

Tid: 

20:00 

Sted: 

Møterom JSA 

Medvirkende: 

Radoslaw J. Ewertowski, Reavan V. Thorsteinsson 

Fraværende: 

 

 

 

Saksnummer (07/21) – Gjennomgang referat og økonomi 

- Saksnr. 01/21: Vi har ikke fått inn noen trenere / oppmenn /  (foreldre). Prøve å ha fokus på å 

få inn noen som kan hjelpe til. 

- Saksnr. 02/21: Kjøpe inn fjærballer, da vi er meldt inn i seriespill for voksne. 

- Saksnr. 03/21: Nytt beløp i Spond Cashback er 462,01,- 

- Saksnr. 04/21: Har ikke registrert alle nye spillere. Dette må gjøres asap (på møte i dag). 

 

Saksnummer (08/21) – Medlemslister – registrering 

Styret går igjennom medlemslistene og fyller inn rett informasjon og sender til administrasjonen på 

dette styremøtet. 22 registrerte medlemmer til nå. 

 

Saksnummer (09/21) – Klubbturnering desember 2021 

Forslag til å kjøre en turnering i desember med premiering for alle barn og ungdom, og evt. 1-3 plass 

for voksne. Ønsker å invitere Lye IL Badminton. 

- Vi planlegger å sette opp dato for turnering i desember for alle medlemmer i Varhaug IL 

Badminton, og inviterer også Lye IL. 

- Regler for barn U11 (f.o.m. 10år og yngre) spiller ikke med poengsystem. Her kjøres kamper i 

10-15 minutter med normale badmintonregler. Alle barn premieres. 

- Normale regler for barn U13. Alle barn premieres. 

- Normale regler for voksne. Premie til første, andre og tredje plass. Ungdom U18 blir uansett 

premiert. 

- Turneringen kjøres gjennom CUP2000 (turneringsprogrammet til NBF) 

- Kiosk skal være åpen. Invitasjon til dugnad sendes alle foreldre. 

- Dato vi ønsker å sette opp turnering er: 04 desember 2021. Forespørsel er sendt inn, og vi 

venter på svar at hallen er ledig. 

- Når dato er i orden, sendes invitasjon til alle spillere i VIL, og Endre sender invitasjon til Lye IL 
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Badminton. 

 

Saksnummer (10/21) – Innkjøp av nytt utstyr / materiell 

Radoslaw har kommet med forespørsel om å endre litt på oppsettet med nett og stolper til 

banene. Han hadde en løsning som kan fungere, men vi mener det kun vil vær midlertidig løsning. 

Derfor har styret blitt enige om å søke hovedstyre om midler til å kjøpe inn stolper og nett til 2 

baner. Grunnen er at de stolpene som ble kjøpt inn helt i starten ikke holder mål for turnerings- og 

seriespill. Dette gjør det også lettere for trener og spillere å sette opp nett selv. 

Vi bestiller også inn nye fjærballer til seriespill sesongen 21/22. Matr.forvalter Reavan sjekker 

nylonballer, og kaster de som er ødelagt, og sorterer etter kvalitet og farge. 

Vi tenker å kjøpe inn kroker til nett, og lage et system på badmintonrommet. 

 

Saksnummer (11/21) – Annet 

- Det ble foreslått at vi lager et slags skjema / plakat i badmintonrommet for hvordan det skal se 

ut i rommet. Foreslår kanskje et bilde av hvordan det skal se ut. 

- Det kan også være en fordel å få lagt inn informasjon om spillets regler m.m. i rommet vårt. 

Kanskje en plakat som enkelt forteller om de fleste reglene. 

- Det har kommet et forslag om at vi lager en plan for hva/hvor vi skal ta kontakt om det oppstår 

skader e.l. Leder sjekker opp forsikring til spillere. Det kom også tilbakemelding om at vi 

trenger førstehjelpskoffert. Dette ble forklart at vi har liggende i badmintonrommer (sort 

koffert). Matr. forvalter sjekker innholdet i kofferten og gir tilbakemelding til leder om noe 

mangler. 

Til info: Reavan V. Thorsteinsson er kommet inn i styret som ny Materialforvalter. Ronny Thune 

har gått av. 

 

Neste møte blir nok over nyttår (2022). 

 


