
      
 
Følgende informasjon må alltid registreres om medlemmer (BRUK STORE BOKSTAVER): 

(* kun dersom medlem under 18 år).  Retur: leder@orkangerbadminton.no  

 

 

Navn  

Foreldrenes navn*  

Adresse  

Postnr.  Poststed  

Fødselsdato  Telefon nr.  

Mobiltelefon:  Mobil foresatt *:  

E-post adresse:  

E-post adresse foresatt *:  

 

Jeg tillater at det ved arrangementer tas bilder/film som kan brukes på 

hjemmesidene til Orkanger Badmintonklubb, i sosiale medier tilknyttet 

Orkanger Badmintonklubb eller i trykte publikasjoner som utgis av 

Orkanger Badmintonklubb. 

 

Ja  

Nei  

 

Type medlemskap:      Fulltid                  Gradert                   Barn U9                 Støtte 

(se baksiden for mer info om medlemskap) 

Jeg aksepterer å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og 

vedtak.  

Jeg samtykker til at personopplysninger registrert i Orkanger Badmintonklubb sitt 

medlemsregister blir offentliggjort innen Norsk idrett. Og at registrerte opplysninger kan benyttes 

i administrasjon av Orkanger Badmintonklubb. 

 
 

Underskrift (fra foreldre dersom under 18 år):___________________________________ 
 

For å bli registrert som medlem trenger vi fullt navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer og e-postadresse. 

Dersom medlemmet er under 18 år, må foresatte signere på denne avtalen, samt skrive på sin egen e-

postadresse og telefonnummer.   

All viktig informasjon og fakturaer blir sendt pr. e-post. Dersom e-post ikke er utfylt, blir faktura sendt pr. post 

med fakturagebyr á kr. 50,- i tillegg. 

 
Orkanger Badmintonklubb er en frivillig organisasjon og er derfor avhengig av at medlemmer og foresatte 

bidrar til driften av klubben. Vi forsøker å finne oppgaver som passer den enkelte, men trenger litt tips fra 

hver enkelt til hva man er komfortabel med å bidra på. 

  

Kryss av minimum 2: 

 
Hjelp ved gjennomføring av arrangement  Utkjøring papir/annen dugnad  Styreverv  
Fotograf  Prosjekter (kan variere)  Trener/instruktør  

 

 

 

mailto:leder@orkangerbadminton.no
http://orkangerbadminton.no/index.html
http://www.badminton.no/


 

 
KLUBBREGLEMENT 

Innmelding skal skje skriftlig i form av innmeldingsskjema. Alle medlemmer skal være fylt 18 år, eller ha foresattes 

tillatelse ved underskrift. Utmelding skal skje skriftlig ved e-post til klubbens leder:   leder@orkangerbadminton.no 

Medlemskontingent og treningsavgift sendes ut av klubben og betales to ganger årlig. Kontingenten og treningsavgiften 

er obligatorisk. Kjøp av klubbklær faktureres etterskuddsvis, spilleren er selv ansvarlig for å bestille korrekt størrelse.  

Hver enkelt spiller er selv ansvarlig for å holde utstyr, dette gjelder klær, sko, racket og fjær- eller nylonballer. Hele ballrør 

selges på trening. Pris vil kunne variere i forhold til valutakurser. 

Ved deltakelse på turnering er spilleren selv, eller foresatte ansvarlig for at informasjon om påmelding blir gitt til klubben 

innen fristen for den aktuelle turneringen. Spilleravgift på turneringer betales av spilleren selv dersom ikke annet er 

avtalt med klubbens ledelse. Unntak kan gjøres på nasjonale/rankingturneringer dersom spilleren innehar tilstrekkelig 

med rankingpoeng. Spilleren er selv ansvarlig for transport til og fra turneringer, samt overnatting dersom dette er 

nødvendig. Klubben skal legge til rette for at spillere/foresatte kan samkjøre med andre, samt informere om 

overnattingsmuligheter der dette er en del av arrangementet. 

Alle medlemmer plikter å bidra til at klubbens områder til enhver tid er i orden. Dette gjelder også fellesområder i hall, 

på overnattings- og spisesteder og andre klubbers arenaer. Medlemmene plikter å opptre på en slik måte at det ikke 

skaper ubehag for sine omgivelser. Dette gjelder både på egne områder og alle andre steder der Orkanger BK er 

representert. 

Alle medlemmer kan benytte seg av klubbens rabattavtaler på ball og utstyr. Vi har en samarbeidsavtale med Sport 

Modern, detaljer om denne avtalen fås ved henvendelse til ledelsen i klubben. Avtalen sendes også ut til alle medlemmer 

minst en gang pr. år.   

Nye spillere som står registrert i annen klubb må søke Norges Badmintonforbund om overgang til Orkanger BK. Normalt 

er det 30 dagers karantenetid ved overgang, og i denne perioden kan spilleren ikke delta på seriespill og/eller turneringer 

i NBF’s regi. 

 

Orkanger Badmintonklubb støtter seg til Norges Idrettsforbund, Olympiske Komité sine retningslinjer når det gjelder 

idrett og alkohol. Orkanger BK ønsker å være en organisasjon som arbeider mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng. 

(NIFs lov §11-2 g)  
 

Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, 

ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne 

alder. Det skal ikke forekomme alkohol i forbindelse med aktiviteter knyttet til vår klubb og aktive utøvere, dette gjelder 

også under turnering. Dette gjelder også foresatte og andre som er med klubben. 

 

Klubbens øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel. For 

å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt 

medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov § 2-5.  

 

 

 

Vi tilbyr flere alternativer for medlemskap i klubben 

Fullt medlemskap - Kan være med på både mandags- og torsdagstreningene i Orklahallen. Medlems- og treningsavgift 

er kr. 900,- pr termin (2 terminer pr. år). Familiemedlem (foreldre/barn) betaler kr. 600,- pr person, pr termin. 

Gradert medlemskap - Kan delta på en trening pr uke, valgfritt om dette er mandag eller torsdag. Medlems- og 

treningsavgift er kr. 600,- pr termin. Familiemedlem (foreldre/barn) betaler kr. 400,- pr person, pr termin. 

Barn U9 - Kan delta på barnetrening for barn under 9 år, en time pr uke. Medlems- og treningsavgift er kr. 150,- pr termin. 

Støttemedlemskap - Støtter Orkanger Badmintonklubb med kr. 150,- pr termin (halvår). Dette gir adgang og stemmerett 

på årsmøte, men inkluderer ikke treningsavgift. 

 

Telefonnummer og e-postadresse til klubbens ledelse finner du på:    www.orkangerbadminton.no  

  


