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     Stockholm 2022-09-12 

Till samtliga lag i division 1–4 säsongen 2022/2023 

Registrering av spelare 

Lagen administrerar sina lag Online i Tournament software på samma sätt som förra året. Lag 

som inte redan har angett uppgifter till lagledare behöver meddela namn, IID och aktuell email 

adress till sverigerankingen@badminton.nu för att erhålla inloggningsuppgifter till Tournament 

software. 

Registrering av spelartruppen kan göras av föreningsadministratören och av lagledaren:  

Föreningsadministratör Ansvarar för registreringen av serielagens spelare och kan 

(en eller två personer)  fördela behörigheter till ”Club captains”.  

  Motsvarar den funktion för gruppanmälan som används för 

Online Entry-anmälningar till tävlingar. 

 

”Club captain”/Lagledare Registrerar spelare i det aktuella serielaget.  
(en eller flera personer)   

 

Se separat manual för registrering av spelartrupp.   

 

Redan nu är det viktigt att samtliga lag ansöker om tävlingslicens för sina spelare. Endast spelare 

med godkänd licens i tournament planner kan registreras för match och inga manuella anmälningar 

eller ”okänd spelare” är längre möjliga. Överföringen av licenser från Idrott On-line kan ta upp till 

två dagar.  

 

Seriesammandrag spelplatser 

I några serier har det skett ändringar i de spelscheman som ursprungligen publicerades, vilket i vissa 

fall inte har hunnit uppdaterats på Tournament softwaresidan. De spelscheman som är publicerade på 

https://www.badminton.nu/tavlingsspel/Seriespeldiv1-4/ är de som gäller.  

 

Övrig information om säsongens seriespel och sammandragens genomförande:  

Kostnader 

Kostnader för hall- och/eller banhyra, bollar och referee (endast i division 1) ska fördelas lika mellan 

deltagande lag.  

Bollar 

Arrangören för seriesammandraget skall stå för samtliga bollar så bollmärket blir enhetligt. Efter 

sammandraget fördelas bollkostnaderna lika mellan deltagande lag. Arrangörsföreningen skall 

fakturera i efterhand och till det bollpris arrangören själv får köpa bollar från sin leverantör.  
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Domare 

I division 1 är det krav på domare, saknas detta utfärdas en administrativ avgift för den aktuella 

föreningen. Domare skall vara anmäld till matchledaren för sammandraget senast en vecka innan 

spelstart.  

Licenser  

Samtliga spelare som deltar i seriespelet måste inneha giltig tävlingslicens vid seriesammandragets 

start.  

Det åligger varje förening att ansöka om tävlingslicens för samtliga spelare. Det är viktigt att 

ansökan görs i god tid innan det aktuella seriesammandraget då det kan ta ett par dagar innan 

licensen har blivit överförd till Tournament Software som är programvaran där serien registreras.  

Från och med det här året försvinner möjligheten att registrera in en ”okänd spelare” i matchlistan, 

vilket innebär att endast spelare med godkänd tävlingslicens i Tournament Software kan registreras 

som deltagare i seriematch. Det går alltså inte längre att söka tävlingslicenser i efterhand eller 

samma dag som seriespelet äger rum. 

Spelarlån 

Spelare som lånas ut till ett lag är spelklara så snart spelarlånet har registrerats hos Badminton 

Sweden. Ingen karenstid är aktuell vid spelarlån, men det kan ta några dagar innan lånet registreras.  

Matchledare 

Det är matchledaren (om inte referee finns) som skall leda sammandraget och tolka gällande 

bestämmelser. Matchledaren är den som registrerar in laguppställningar och resultat i Tournament 

software. Matchledare för respektive seriesammandrag skall vara icke spelande. 

Precis som förra säsongen kommer sammandragen hanteras med online registrering av resultaten, 

vilket medför att resultaten från varje seriesammandrag kan uppdateras löpande.  

Inloggningsuppgifter till lagledare och matchledare kommer att skickas ut. Om erat lag saknar 

inloggningsuppgifter kontakta sverigerankingen@badminton.nu  

 

Här finner du lottningarna för de olika serierna 

Här hittar du information om hur du söker licens 

Här finns aktuella PM och viktiga blanketter att användas vid sammandraget 
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