
         Information till dig som vill tävla 

Kul att du vill tävla eller är nyfiken på det! Här kommer bra information till 
dig som vill veta mer om hur det fungerar. 

Badmintonskolan: Du som tränar i badmintonskolan tävlar i första hand 
på klubbens egna interna tävlingar som arrangeras med jämna mellanrum. Där får du 
möjlighet att lära dig mer om hur det fungerar under en tävling.  

T-grupperna/motion: Du som tränar i T-grupperna och motion har möjlighet att anmä-
la dig till de externa tävlingar som finns.  

Hur anmäler jag mig? 

Du anmäler dig digitalt via hemsidan.  

Olika klasser: 

Ungdomsklasserna i nationella tävlingar är indelade i följande nivåer:  

Nivå 1: När en spelare uppnår minst 2 finalplatser i singel under en och samma säsong 
måste spelaren fortsättningsvis spela minst nivå-2-tävlingar. Om en spelare deltagit i 
tävling på minst nivå 2 och vunnit minst 1 match (ej på WO) måste spelaren fortsätt-
ningsvis spela minst nivå-2-tävlingar.  

Nivå 2: Öppen för alla spelare som inte ligger på topp 10 i sin åldersklass och kategori. 
Spelare som ligger topp 10 i sin åldersklass kan spela Nivå 2 i en högre åldersklass. 

Nivå 3-6: Öppen för alla spelare. Tävlingsspecifika bestämmelser förekommer, se Indivi-
duella mästerskap och specifika individuella arrangemang. 

Nivå 7: Svenska mästerskap, se Individuella mästerskap och specifika individuella ar-
rangemang för bestämmelser. I sektion Sverigerankingen presenteras vissa specifika na-
tionella och internationella arrangemang och vilken nivå de har. 

OBS! U13- eller U15-spelare måste ha minst 900 poäng för att få spela i seniorklass. 

ÅLDERSGRÄNSER SÄSONGEN 2021/2022 
(säsongen räknas 2021-07-01 – 2022-06-30) 
  

Ungdom 

U19 födda 2003–2004 
U17 födda 2005-2006 
U15 födda 2007-2008 
U13 födda 2009-2010 
U11 födda 2011-2012 

Senior  

Elit öppen för alla som är elitklassade  

A öppen för alla som är A-klassade  

B öppen för alla som är B-klassade  

C öppen för alla som är C-klassade  

D öppen för övriga 



Vad kostar det för mig att tävla? 

Licensavgift: HBK betalar en licensavgift för dig. Denna avgift fakturerar vi dig i efter-
hand och gäller under säsongen. Ny avgift varje säsong. Denna avgift betalar du även 
om du skulle bli sjuk eller lämna återbud av andra anledningar. I licensavgiften ingår en 
försäkring för dig.  

Anmälningsavgift: På varje tävling finns det en anmälningsavgift. Vad det kostar ser du 
på inbjudan till tävlingen. Denna avgift fakturerar vi dig i efterhand. Denna avgift betalar 
du även om du skulle bli sjuk eller lämna återbud av andra anledningar. Inbjudan finns 
oftast på eller på arrangerande klubbs hemsida: h"ps://badminton-kal.nysida.se/?
6clid=IwAR1wkUbfcY8hlpEI1Fgh0raSAoa96eBg9RO_ik-MFJtpHjW9DqYi2EI8VP4  

Hur kommer jag till tävlingen? 

Du tar dig själv till och från tävlingen om det inte framgår något annat. Du bekostar din 
resa själv.  

Hur vet jag när jag ska spela?  

På badmintonsweden.tournamentsoYware.com finns lottningen till din tävling. Där ser du 
vem du spelar mot och vilka tider du har i din pool. Om du går vidare från poolen är det 
flera matcher (slutspel). Dessa matcher är ibland samma dag och ibland dagen efter. Det 
kan du också se i lottningen. Fråga din tränare om du är osäker.  

Hur fungerar det under tävlingen?  

Kom i tid. Du behöver vara uppvärmd cirka 30 minuter före din första match. Tävlings-
kansliet kommer ropa upp dig när det är din tur och på vilken bana du ska spela.  

Du behöver ha med dig rack, skor, träningskläder, vattenflaska och matsäck.  

Du ansvarar för att döma om bollen är inne eller ute. Är du osäker på var bollen har lan-
dat är det bättre att spela om, spela ”let”.  

Under tävlingen kommer du också få vara siffervändare. Det kommer tävlingskansliet 
meddela dig. Oftast efter att du själv spelat klart en match.  

Klubbkläder 

Använd gärna klubbtröja när du spelar. I final ska klubbtröja alltid bäras. Dessa kan be-
ställas här: h"ps://hbk.nu/medlem/  

Jag som förälder ansvarar för 

• Att mitt barn kommer till och från tävlingen.  

• Att vi har packat matsäck. Ibland finns det mat i hallen.  

Seniorer, U19 och veteraner 325: -

U17 och U15 225: -

U13 150: -

U11, U9 100: -

https://badminton-kal.nysida.se/?fbclid=IwAR1wkUbfcY8hlpEI1Fgh0raSAoa96eBg9RO_ik-MFJtpHjW9DqYi2EI8VP4
https://badminton-kal.nysida.se/?fbclid=IwAR1wkUbfcY8hlpEI1Fgh0raSAoa96eBg9RO_ik-MFJtpHjW9DqYi2EI8VP4
https://badminton-kal.nysida.se/?fbclid=IwAR1wkUbfcY8hlpEI1Fgh0raSAoa96eBg9RO_ik-MFJtpHjW9DqYi2EI8VP4
http://badmintonsweden.tournamentsoftware.com
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• Att vi har roligt under dagen och stöttar under tävlingen. Se vad som gäller 
coaching nedan.  

• Att betala för tävlingen, se avgifter ovan.  

Lycka till! 

Frågor? info@hbk.nu  

Senast uppdaterad 2022-03-01

Coaching U9/U11 U13 U15 U17/U19 
Senior/Vete-
ran

Mellan dueller 
backcoach-
ning 

ej tillåtet ej tillåtet ej tillåtet tillåtet

Paus vid 11 ej tillåtet 
 

ej tillåtet tillåtet tillåtet

Mellan set 
 

tillåtet tillåtet tillåtet tillåtet.
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