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Introduktion 
Svenska Badmintonförbundet respektive marknadsföringsnamnet Badminton Sweden 

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

På förbundets hemsida finns detaljerad information om spelarförsäkring samt 

blanketter:  

• Information om försäkringsvillkor och innehåll.  

• Försäkringsskydd vid spel utomlands. 

• Blankett för skadeanmälan. 

1 Licens 

1 § Giltighetstid för tävlingslicenser är 1 juli - 30 juni. 

2 § Samtliga spelare som deltar i en tävling (individuell, lagtävling och/eller seriespel) som 

är sanktionerad av SBF eller något av förbundets distriktsförbund (SDF), måste inneha 

giltig tävlingslicens. 

3 § Det åligger varje förening att ansöka om tävlingslicens för samtliga spelare i god tid till 

spelarens första tävling och/eller seriematch för säsongen. 

4 § I följande klasser respektive tävlingar krävs ingen tävlingslicens: 

• Motionstävlingar. 

5 § Om en spelare deltar i en tävling eller seriematch utan att ha giltig tävlingslicens 

beslutar SBF om påföljder.  

6 § Om spelare deltar i en tävling utan giltig tävlingslicens erhåller spelaren inga 

rankingpoäng. 

7 § Om spelare deltar i en seriematch utan giltig tävlingslicens:  

• Döms spelaren som förlorare i de delmatcher där spelaren deltagit och laget 

förlorar aktuell delmatch i lagmatchen. 

• Erhåller spelaren inte några rankingpoäng. 
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2 Representation 

8 § En spelare äger rätt att vara medlem i flera föreningar. 

9 § För att delta i badmintontävlingar eller seriespel sanktionerad av SBF, måste spelaren 

representera en förening ansluten till Svenska badmintonförbundet. 

10 § Spelare får vid tävling representera enbart en förening som är ansluten till SBF.  

11 § Spelare ska vid seriespel representera enbart en förening som är ansluten till SBF.  

12 § För utländska spelare gäller särskilda bestämmelser för spel i individuella tävlingar 

respektive seriespel, se sektion Tävlingsbestämmelser samt sektion Seriebestämmelser. 

13 § Spelare som under de två senaste säsongerna inte representerat och inte spelat för 

någon förening i vare sig tävlings- eller seriespel ska anses som ”föreningsfri”, dvs. 

spelaren är inte bunden till någon förening i tävlingssammanhang. 

14 § Om en spelare återupptar sitt tävlande (gäller både individuella tävlingar och seriespel) 

ska den förening, som spelaren avser att spela för, ansöka om tävlingslicens för 

spelaren. 

15 § Från och med det datum då ansökan om tävlingslicens är godkänd av SBF och betald får 

spelaren delta i individuella tävlingar och seriespel för den aktuella föreningen. 

2.1 Seriespel 

16 § I Svenska Badmintonligan, BL, och efterföljande slutspel (Lag-SM) får en spelare endast 

representera en förening under samma säsong. 

17 § Det är tillåtet att spela seriespel både i Sverige och utomlands. Särskild blankett, som 

finns på SBFs hemsida, ska skickas till SBF för registrering. Detta kan göras löpande 

under säsongen. 

18 § För spelare från land utanför EU/EES: 

• Spelaren måste vara bosatt i Sverige (gäller ej lån av spelare).  

• Ansökan om spel ska ha skickats in till SBFs kansli före den 15 augusti 

innevarande år. Spelaren får användas när ansökan har godkänts av SBF.  

• Spelaren ska vara medlem i svensk förening. 

• Spelaren ska ha svensk tävlingslicens. 

• Spelaren ska inneha arbetstillstånd utfärdat av Migrationsverket 

19 § För seriespelet gäller att högst två spelare från länder som inte tillhör EU/EES får delta i 

en och samma lagmatch, såvida inte de aktuella spelarna sedan minst ett år före 15 

augusti aktuell säsong varit bosatta i något land inom EU/EES. 
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2.1.1 Lån av spelare 

20 § För samtliga lag i seriesystemet finns möjligheter att för deltagande i seriespelet, låna 

spelare från andra föreningar i Sverige, EU eller ESS.  

21 § För samtliga lag i seriesystemet, med undantag av Badmintonligan, gäller att lån får 

göras löpande under säsongen 

22 § Lån av spelare gäller enbart vid seriespel. Inlånad spelare representerar utlånande 

förening i individuella tävlingar. 

23 § Vid lån av spelare från land/klubb utanför EU/EES gäller att spelaren måste inneha ett 

giltigt arbetstillstånd för att få representera den svenska föreningen. 

24 § Om ett lag vill låna spelare från annan förening ska ansökan om ”lån av spelare” skickas 

in till SBF för registrering.  

25 § Under en och samma säsong gäller att högst tre spelare från annan förening får spela 

för laget.  

26 § Lån av spelare är inte tillåtet för enstaka seriematcher (som exempel att förstärka laget 

inför en slutomgång). 

27 § För en inlånad spelare till en förening som deltar i BL måste ansökan om lån ha 

inkommit senast den 15 augusti.  
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3 Föreningsbyte 

28 § Om en spelare önskar byta förening måste spelaren själv kontakta både den förening 

som spelaren tillhör samt den nya föreningen och meddela att spelaren vill byta 

förening. 

29 § Varje byte av förening medför en avgift. 

30 § Spelare som byter förening får representera sin moderförening fram till dess att 

spelaren är spelklar för den nya föreningen. 

31 § Vid föreningsbyte gäller att spelaren blir spelklar för den nya föreningen efter att SBF 

godkänt föreningsbytet.  

32 § Information om senaste datum för föreningsbyten finns på SBFs hemsida. 

3.1 Administration av föreningsbyte 

33 § Föreningsbyten för klasserna U17, U19, Senior och Veteran administreras av SBF. 

34 § Föreningsbyten för klasserna U15 och yngre administreras av respektive SDF. Det 

åligger respektive SDF att löpande skicka information till förbundets kansli om samtliga 

föreningsbyten för klasserna U15 och yngre som sker och har skett under säsongen. 

35 § Om ekonomiska eller andra krav och/eller fordringar föreligger på spelaren, måste 

dessa kunna preciseras av moderföreningen inom två veckor efter begäran om 

föreningsbyte. 
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