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Invitasjon til lagserier OFBK sesongen 2021-22 
Påmeldingsfrist 1. oktober 2021 

 
 
Velkommen til ny sesong!  
Oslofjorden Badmintonkrets inviterer til lagspill for junior og senior.  
 
Påmelding  
Hver klubb melder inn ønsket serie samt antall lag til: lagserie.ofbk@gmail.com   
Kretsen forbeholder seg retten til å endre mellom 2.-4. div slik at lagfordelingen blir best mulig.  
 
Frister for påmelding  
Senior & junior: 01.10.2021 unntatt Innledende lagseriehelg kvalifisering 1.div og ned 
 
Klubb, spillere, foreldre: Sett av helgene!  
I terminlisten på www.badmintonportalen.no er det satt av 5 helger til lagspill i kretsene denne 
sesongen. Hvilke helger som blir brukt vil være avhengig av antall lag i hver serie.  
 
Følgende helger og tidsfrister er satt av:  
 

August 2021 Ukedag/Dato Kretsaktivitet (mørkeblått=weblinker) Idrettshall/lokale Vedl./link Påmeldinger 

Uke 37/2021 Helg 18-19 september Krets: Lagseriehelg kvalifisering 1.div og ned Avlyses for 2021-22 sesongen 21H tj42 Direkte invitasjoner 

Uke 39/2021 Fredag 01 oktober Krets: Påmelding lagserie klubblag b.portalen na 21H tj42 Tidsfrist 01.10.21 

Uke 41/2021 Tirsdag 12 oktober Krets: Registrering lagserie lagledere b.portalen na 21H tj42 Tidsfrist 12.10.21 

Uke 41/2021 Søndag 17 oktober Krets: Registrering lagserie spillere b.portalen na 21H tj42 Tidsfrist 17.10.21 

Uke 42/2021 Helg 23-24 oktober Krets: Første lagseriehelg 1 Stovner+Haugerud 21H tj42 Tidsfrist 01.10.21 

Uke 46/2021 Helg 20-21 november Krets: Andre lagseriehelg 2 Stovner+Haugerud 21H tj42 Tidsfrist 01.10.21 

Uke 46/2021 Helg 20-21 november NBF: Andre lagseriehelg Elite lillerunden NBF velger Terminliste  Direkte invitasjoner 

Uke 04/2022 Helg 29-30 januar NBF: Tredje lagseriehelg Elite storerunden Oppsal1-2 dersom NBF velger Terminliste  Direkte invitasjoner 

Uke 04/2022 Helg 29-30 januar Krets: Tredje lagseriehelg 3 Stovner+Haugerud 22V tj42 Tidsfrist 01.10.21 

Uke 16/2022 Helg 23-24 april Krets: Fjerde lagseriehelg 4 & U13-U15 sluttspill Stovner+Haugerud 22V tj42 Tidsfrist 01.10.21 

Uke 16/2022 Helg 23-24 april NBF: Fjerde lagseriehelg Elite sluttspill NBF velger Terminliste  
Direkte invitasjoner 

Uke 20/2022 Helg 21-22 mai Krets: Femte lagseriehelg 5 Stovner+Haugerud+Lamberts. 22V tj42 Tidsfrist 01.10.21 

Uke 23/2022 Helg 11-12 juni NBF: Eliteserien kvalifisering NBF bestemmer Terminliste  
Direkte invitasjoner 

 
 
 
 

*** 
Kontakt: Kretsstyremedlem med ansvar lagserier løpende 

 Driftsansvar1: Hege Rikheim – 47679699 – hege.rikheim@hotmail.com 

 Driftsansvar2: Terje Fjelldal - 9066 5913 – terfjell@outlook.com 

 KK-distriktsansvar: Markus Haukebø – 98290031 - markus@oxx.no 

 Oppmannsstøtte: Per Thorsby – 46409322 – pth2@online.no  
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Seniorseriene  
• 1. divisjon Østlandet  
 Påmelding sendes kretsen og vil bli godkjent av forbundet. Kretsen administrerer serien, 
men alle dispensasjoner håndteres av KK. Spilles med 8 lagkamper (2HS-2DS-2HD-1DD-2MD) og må 
ha minst 2 herre- og 2 damespillere.  
  
• 2. divisjon Oslofjorden  
Påmelding og dispensasjoner håndteres av kretsen. Spilles med 8 lagkamper (2HS-2DS-1HD-1DD-
2MD) og må ha minst 2 herre- og 2 damespillere.  
 
• 3. divisjon Oslofjorden  
Påmelding og dispensasjoner håndteres av kretsen. Spilles med 8 lagkamper (2HS-2DS-1HD-1DD-
2MD) og må ha minst 2 herre- og 2 damespillere.  
 
• Oslofjordserien (tidl. Herreserien/4. divisjon)  
Påmelding og dispensasjoner håndteres av kretsen. Spilles med 6 lagkamper (4HS-2HD). I denne 
serien registreres alle kampene som herrekamper, men damer kan også stille. Det kan stilles lag på 
tvers av klubber, og klubbene kan stille flere lag. Merk at man ikke kan bytte mellom lag, og 
styrkeseeding gjøres i henhold til rankinglister som i de andre seriene.  
 

Juniorseriene  
• U13  
Påmelding og dispensasjoner håndteres av kretsen. Spilles med 8 lagkamper (2HS-2DS-1HD-1DD-
2MD) og må ha minst 2 herre- og 2 damespillere.  
 
• U15  
Påmelding og dispensasjoner håndteres av kretsen. Spilles med 8 lagkamper (2HS-2DS-1HD-1DD-
2MD) og må ha minst 2 herre- og 2 damespillere.  
 
NYHET: Som ledd i rekruttering/beholde ungdommer ønsker vi å gi et tilbud til dem som synes det er 
for tøft å spille i seniorseriene og inviterer til lagspill i U17. Det spilles 1-2 helger.  
 
• U17  
Påmelding og dispensasjoner håndteres av kretsen. Spilles med 8 lagkamper (2HS-2DS-1HD-1DD-
2MD) og må ha minst 2 herre- og 2 damespillere.  
 
Lagledere + info må inn i Badmintonportalen - frister!  
• 12.10: Seniorserie - når opprettet i Badmintonportalen, må alle lag registrere lagleder  
• 12.10: Juniorserie - når opprettet i Badmintonportalen, må alle lag registrere lagleder.  
• Alle lagledere må kjenne «Bestemmelser om seriespill for klubblag» i NBFs håndbok.  
 
Lagledere + info må inn i Badmintonportalen - frister!  

 17.10: Når opprettet i Badmintonportalen, må alle lag registrere spillernavn fødselsdato 
 
Informasjon  
• Oppdatert informasjon på www.badmintonportalen.no og linkene nederst på siden 
  
 Spørsmål sendes til lagserie.ofbk@gmail.com  
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