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Introduktion 
Svenska Badmintonförbundet respektive marknadsföringsnamnet Badminton Sweden 

förkortas med SBF i detta dokument. Respektive distriktsförbund förkortas SDF. 

Lag-SM Ungdom är en tävling för klubblag och spelas i åldersklasserna U17, U15 och 

U13. 

1 Allmänt 

1 § Endast spelare med giltig tävlingslicens får delta. 

2 § Tävlingarna administreras och genomförs i samarbete mellan SBF och utsedd arrangör. 

3 § Seedning och lottning görs av SBF. 

4 § Seedning av laget baseras på sammanlagda rankingpoäng i alla kategorier för de två 

sammanlagt bästa pojkarna respektive flickorna, som anmälts till tävlingen i respektive 

lag.  

1.1 Tävlingsform 

5 § Lag-SM Ungdom genomförs med ett inledande gruppspel följt av slutspel i cup för 

fastställande av slutlig placering. 

6 § Gruppspelet genomförs i form av poolspel med fyra lag i varje pool, I gruppspelet måste 

alla delmatcher i lagmatchen spelas. 

7 § I slutspelet avgörs lagets slutliga placering. Slutspelet genomförs i cup-form enligt 

följande: 

• Platserna 1 – 4 avgörs, slutspel i cup genom att poolsegrarna möts. 

Finalen avgör placering 1 och 2, förlorarna i första omgång delar på plats 3 och 4 

• Platserna 5 – 8 avgörs, slutspel i cup genom att pooltvåorna möts. 

Finalen avgör placering 5 och 6, förlorarna i första omgång delar på plats 7 och 8  

• Platserna 9 – 12 avgörs, slutspel i cup genom att pooltreorna möts. 

Finalen avgör placering 9 och 10, förlorarna i första omgång delar på plats 11 och 12 

• Platserna 13 – 16 avgörs, slutspel i cup genom att poolfyrorna möts. 

Finalen avgör placering 13 och 14, förlorarna i första omgång delar på plats 15 och 16 

1.2 Anmälan 

8 § Vid anmälan skall samtliga spelare som skall deltaga i Lag-SM skrivas in. 

9 § Det är tillåtet för en förening att anmäla flera lag. 
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1.3 Lagsammansättning 

10 § Respektive lag består av spelare från en förening.  

Undantag: Lån av spelare. Se nedan 

11 § Varje lagmatch ska spelas med fem delmatcher enligt följande:  

• 1 Herrsingel  

• 1 Damsingel  

• 1 Herrdubbel  

• 1 Damdubbel  

• 1 Mixeddubbel.  

För varje lagmatch krävs således minst 2 pojkar och 2 flickor. 

12 § Sjuk eller skadad spelare får ersättas om detta sker innan lagtävlingen börjar. 

13 § För enskild spelare gäller att spelaren i första hand deltar i lag i sin ordinarie åldersklass.  

14 § Spelare har inte rätt att delta i någon yngre åldersklass än den spelaren tillhör. 

15 § En spelare i U13 får delta i U13 och U15  

16 § En spelare i U15 får delta i U15 och U17. 

1.3.1 Lån av spelare 

17 § En förening har möjligheter att låna in högst en spelare från annan förening för att 

kunna anmäla lag. Ansökan om lån måste godkännas av SBF. 

18 § Spelare som lånas in får inte ha en högre ranking än spelarna i inlånande föreningens 

lag. 

19 § En förening som har två eller fler spelare som är rankade Topp 60 i aktuell klass i 

Sverigerankingen får inte låna in spelare. 
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1.4 Laguppställning inför lagmatch 

20 § Minst tre delmatcher måste spelas. I annat fall måste laget lämna walkover för hela 

lagmatchen  

21 § Om det saknas någon spelare ska walkover lämnas i delmatcher enligt Tabell 1. 

Tabell 1: Översikt över vilka matcher som ska lämna WO vid avsaknad av spelare 

Saknas Walkover i delmatch 

1 dam DD 

1 herre HD 

1.5 Priser 

22 § Lag 1 – 3 erhåller SBF:s SM-plaketter. 
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