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Revideringsförteckning 

Korrigerade Avsnitt Beskrivning inklusive referens Handläggare 
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Förtydligande om att poäng som tillåter ungdomar att spela 
seniorklass (Tabell 2) gäller per kategori.  
Se Underlagsrapport för uppdatering av Badminton Swedens 
Regelverk - 5 /2.0 

Patrik Andersson 

Kapitel 5 
 
 
 

Korrigering av hopsättning av öppna dubbelspelare. 
Förtydliganden samt komplettering gällande hantering av 
huvudtävling/kvaltävling/reservlista. 
Införande av appendix, vilken anger påföljder vid 
regelöverträdelse.  
 
Se Underlagsrapport för uppdatering av Badminton Swedens 
Regelverk – 6/2.0 

Patrik Andersson 
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Kapitel 6 

Förtydligande om ålder för att spela veteranklass. U22 har 
lagts till som åldersklass. 
 
Förtydligande om när vanligt poolspel och +2-pool ska 
användas. Schemalagd matchtid för seniorklasser ska vara 
minst 30 minuter. 
 
Förtydliganden om samspel mellan referee och 
tävlingsledare. 
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Regelverk – 7/2.0 
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Introduktion 
Svenska Badmintonförbundet respektive marknadsföringsnamnet Badminton Sweden 
förkortas med SBF i detta dokument. Respektive distriktsförbund förkortas SDF. 

Inför varje ny säsong fastställer SBF tävlingshelger och tävlingsfria helger. 

1 Klasser  
1 § Tävlingsklasser delas in i klasser baserade på ranking och klasser baserade på ålder. 

2 § För rankingklasser och åldersklasser under tävlingssäsongen, 1 juli – 30 juni, finns 
följande tävlingsklasser:  

● Senior  
o Elit  öppen för alla som är elitklassade 
o A  öppen för alla som är A-klassade  
o B  öppen för alla som är B-klassade  
o C  öppen för alla som är C-klassade  
o D öppen för övriga  

● Veteran  
o V35  minst 35 år fyllda  
o V40  minst 40 år fyllda  
o V45 minst 45 år fyllda  
o V50  minst 50 år fyllda  
o V55  minst 55 år fyllda  
o V60  minst 60 år fyllda  
o V65  minst 65 år fyllda  
o V70  minst 70 år fyllda  
o V75  minst 75 år fyllda  

Förtydligande: Brytpunkt för veteranernas åldersklasser är 1 januari. För deltagande i 
respektive åldersklass ska spelarna ha fyllt 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 och 70 år innan 1 
januari samma år som den aktuella tävlingen. 

● Ungdom  
o U9 är spelare som innan den 1 januari den pågående säsongen inte har fyllt 9 

år. 
o U11 är spelare som innan den 1 januari den pågående säsongen har fyllt 9 år, 

men inte 11 år. 
o U13 är spelare som innan den 1 januari den pågående säsongen har fyllt 11 

år, men inte 13 år. 
o U15 är spelare som innan den 1 januari den pågående säsongen har fyllt 13 

år, men inte 15 år. 
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o U17 är spelare som innan den 1 januari den pågående säsongen har fyllt 15 
år, men inte 17 år. 

o U19 är spelare som innan den 1 januari den pågående säsongen har fyllt 17 
år, men inte 19 år. 

o U22 är spelare som innan den 1 januari den pågående säsongen har fyllt 19 
år, men inte 22 år. 

 Förtydligande: Brytpunkt för ungdomarnas åldersklasser är den 1 juli. 

3 § Varje spelare har en specifik rankingklassning för respektive kategori, singel, dubbel och 
mixed.  

4 § Tävling/Serie har möjlighet att ge dispens för en spelare att tillhöra en specifik 
rankingklass. 

5 § En spelares rankingklasstillhörighet baseras alltid på den senast publicerade 
Sverigerankingen, se Tabell 1. 

6 § Klassningssystemet innehåller buffertzoner vilket medför att en spelare ges möjlighet 
att i viss mån själv välja vilken rankingklass spelaren vill delta i. 

7 § När en spelare uppnått gränspoängen för en ny rankingklass är det den klassen spelaren 
officiellt tillhör fortsättningsvis. Detta påverkas inte av att spelaren utnyttjar 
möjligheten att spela en annan rankingklass via buffertzonen. 

Tabell 1: Översikt över klasser och krävda poäng 

Klass HS DS HD DD MD 

Elit > 3500 p > 2250 p > 3500 p > 2250 p > 2250 p 

A 7000 – 1300 p 6000 – 1100 p 7000 – 1300 p 6000–1100 p 5000–1100 p 

B 1700 – 300 p 1500 – 200 p 1700 – 300 p 1500 – 200 p 1500 – 200 p 

C <  500 p <  400 p <  500 p < 400 p < 400 p 

D <  100 p <  100 p <  100 p < 100 p < 100 p 

8 § Rankingklassningssystemet har full flexibilitet d.v.s. en spelare kan tillhöra olika 
rankingklasser under en säsong beroende på spelarens rankingpoäng.  

9 § I dubbelkategorierna gäller att det är den högst rankade spelarens 
rankingklasstillhörighet som styr parets klasstillhörighet i en specifik tävling. 

10 § En spelares rankingklasstillhörighet kan maximalt divergera en klass från spelarens 
högsta (officiella) klasstillhörighet. Exempel:  

En elitspelare i singel kan aldrig tillhöra lägre klass än A i dubbel och/eller mixed 
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11 § Damer har möjlighet att spela herrklass och kan välja vilken rankingklass de vill deltaga 
i. Elitklassade damer kan ej gå längre ner än B-klass.  

12 § En dam och en herre kan ej ställa upp i herrdubbel. 

13 § Två damer kan ej ställa upp i mixeddubbel. 

14 § Det krävs en minimipoäng för vissa ungdomsspelare för att få spela i seniorklass,  
se Tabell 2. Poängen gäller per kategori. 

Tabell 2: Översikt över hur ungdomar får lov att spela i seniorklass. 

U17-U19 Alltid tillåtet att spela seniortävlingar 

U13-U15 Pojkar 900 p Flickor 900 p 
U9 - U11 Inte tillåtet att spela seniortävlingar 

15 § Spelare i U13 och U15 behöver inte spela högre än B-klass, även om de har poäng för 
högre klass. 

16 § Spelare i U17 behöver inte spela högre än A-klass, även om de har poäng för högre 
klass. 

17 § Spelare i 55+ eller äldre behöver inte spela högre än B-klass, även om de har poäng för 
högre klass. 

18 § Spelare i 65+ eller äldre behöver inte spela högre än C-klass, även om de har poäng för 
högre klass. 

19 § Det är alltid tillåtet för en ungdomsspelare att spela en högre ungdomsklass d.v.s. U13 
kan spela U15 etc. För SM och SJT gäller särskilda bestämmelser, se sektion Individuella 
mästerskap och specifika individuella arrangemang.  

 

1.1 Wild card 

20 § En tävlingsarrangör har alltid möjligheten att erbjuda wild card för att ge en spelare 
möjlighet att spela en högre rankingklass än vad rankingpoängen medger. Detta gäller 
för varje kategori i Elit-, A- och B-klass. I singel avser ett wild card spelaren och i 
dubbelkategorierna avser ett wild card paret. 

21 § Antalet wild card som får dela ut i varje kategori är 10% av antalet anmälda spelare i 
den specifika kategorin. Antalet rundas av nedåt till närmaste heltal. 

Exempel: 29 anmälda spelare ger två stycken wild cards, 31 spelare ger tre wild cards. 
En arrangör kan alltid dela ut ett wild card per kategori. 
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2 Nivågrupperingar  
22 § Samtliga tävlingar i Sverige såväl som utomlands är indelade i olika nivåer. 

2.1 Seniorer  

23 § Seniorklass i svenska tävlingar är satt till nivå 4. 

2.2 Ungdom  

24 § 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 fortsättningsvis 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 
Individuella mästerskap och specifika individuella arrangemang. 

Nivå 7  Svenska mästerskap, se Individuella mästerskap och specifika individuella 
arrangemang för bestämmelser. 

I sektion Sverigerankingen presenteras vissa specifika nationella och internationella 
arrangemang och vilken nivå de har. 

3 Sanktioner 
25 § Samtliga, i Sverige, av SBF eller SDF sanktionerade tävlingar, publiceras på förbundets 

hemsida ”Tävlingskalender”. Uppdatering av ”Tävlingskalendern” sker fortlöpande 
under säsongen. 

26 § Sanktion innebär att arrangören, som kan vara en eller flera föreningar i samarbete, får 
respektive tävling godkänd. Sanktion innebär att arrangören accepterar de krav och 
förutsättningar som enligt förbundets bestämmelser gäller för att genomföra en tävling. 
Kontakta SBF kansliet för ytterligare detaljer, info@badminton.nu 

27 § SBF sanktionerar följande tävlingar:  

● Samtliga nationella seniortävlingar  
● Samtliga nationella ungdomstävlingar  
● Samtliga svenska mästerskap  
● Skol-SM  
● Svenska Cupen  
● Landskamper 
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28 § SDF sanktionerar följande tävlingar:  

● DM 

29 § Övriga tävlingar sanktioneras av respektive SDF. 

30 § Tävling ska efter erhållen sanktion publiceras på förbundets tävlingshemsida med hjälp 
av tävlingsprogrammet Tournament Planner (TP). 

4 Anmälan till tävling 
31 § I en och samma tävling är det tillåtet att ställa upp i högst 3 kategorier:  

● en singelklass  
● en dubbelklass  
● en mixeddubbelklass  

32 § Det är inte tillåtet att anmäla sig till tävlingar som spelas samma vecka. 

4.1 Anmälan till tävling i Sverige, Online Entry 

33 § Anmälan till tävling ska i första hand ske via Online Entry. Som komplement kan manuell 
anmälan ske.  

34 § Dubbelpar får bildas av spelare från olika föreningar. Om en spelare i ett par anmäls i 
dubbel med en spelare från annan förening måste den andra föreningen godkänna 
anmälan via Online Entry. Om den andra föreningen inte godkänner dubbelparet 
kommer paret inte med i tävlingen. 

35 § Spelarens klasstillhörighet (E, A, B, C) vid tävlingens sista anmälningsdag avgör i vilken 
klass/kategori spelaren har rätt att delta. Om en spelare, redan anmäld till tävling, byter 
klass (exempel B => A) innan anmälningstidens utgång, måste föreningen dra tillbaka 
eller ändra anmälan senast vid sista anmälningsdag. 

36 § Om spelare blivit anmäld i fel klass är det tävlingsledarens ansvar att spelaren flyttas till 
rätt klass. 

37 § Anmälningstidens utgång för tävlingar ska vara två veckor före start. 

4.1.1 Anmälan från utländsk förening/spelare 

38 § Arrangör som tar emot anmälan från utländsk förening/spelare ska kontakta SBF för att 
få spelaren inplacerad i korrekt klass, samt om möjligt få korrekt seedning av spelaren. 

4.2 Anmälan till tävling utomlands 

39 § Svenska spelare, representerande svensk förening, har rätt att delta i tävling 
sanktionerad av BWF, BEC eller nationsförbund. 

40 § SBF ansvarar för anmälan av spelare, representerande Sverige, till internationella 
tävlingar. 
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5 Lottning 
41 § Lottning ska ske med hjälp av tävlingsprogrammet Tournament Planner (TP). 

42 § Endast spelare/par anmälda till respektive klass tas med i lottningen. Således 
får ”skenspelare” inte förekomma. 

43 § Med undantag för seedning av spelare får lottningen under inga omständigheter 
manipuleras. 

44 § Lottning och spelschema ska upprättas i enlighet med bestämmelser som fastställts av 
SBF. 

45 § Lottning ska publiceras senast 10 dagar före första tävlingsdag. 

46 § Lottning med tidsangivelser ska publiceras senast fem dagar före första tävlingsdag. 

47 § Vid konstruktion av dubbelpar innehållande spelare som anmält sig öppet ska spelarna 
sättas ihop i fallande rankingordning i förbundstävlingarna SM, SGP, SJT och Elit/U22. I 
övriga tävlingar ska lottning tillämpas. 

48 § Sammanslagning av klasser ska tydligt framgå i lottningen. 

5.1 Seedning och inplacering av spelare/par 

49 § Ingen seedning i tävlingar får förekomma i klasserna U11 & U9. 

50 § Ingen seedning i tävlingar får förekomma i nivå 1. 

51 § Seedning av spelare i svenska tävlingar baseras på spelarens placering på 
Sverigerankingen i respektive kategori. 

52 § I dubbelkategorierna läggs spelarnas respektive poäng ihop. 

53 § Seedning baseras på Sverigerankingen som publicerats närmast före anmälningstidens 
utgång. 

54 § Om par bildas med spelare från olika klubbar, räknas paret som klubblöst och påverkas 
därmed inte av klubbseparation. 

55 § Vid poolspel ska, så långt möjligt, klubbseparation för de åtta högst rankade 
spelarna/paren i varje klubb tillämpas. 

56 § Vid cupspel ska, så långt möjligt, klubbseparation för de åtta högst rankade 
spelarna/par i varje klubb tillämpas, förutsatt att cupspelet inte föregåtts av poolspel. 

57 § Klubbseparation ska ej tillämpas vid substitution eller uppflyttningar från 
reservlista/kval. 
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58 § Antalet seedade spelare i respektive kategori/klass baseras på antalet deltagande 
spelare/par enligt Tabell 3. 

Tabell 3: Antal seedade. 

Antal deltagare  Antal seedade (max)  Utplacering seedade  
4-15 2 En spelare/par per semifinal 

16-31 4 En spelare/par per kvartsfinal 
32-63 8 En spelare/par per åttondelsfinal 
>63 16 En spelare/par per sextondelsfinal 

 

59 § Inplacering av spelare/par (sker automatiskt vid lottning med hjälp av TP):  

● Om två spelare/par seedas placeras nummer 1 överst på övre halvan och 
nummer 2 placeras längst ned på den undre halvan  

● Om fyra spelare ska seedas placeras nummer 1 och 2 enligt ovan, nummer 3 och 
4 lottas in för placering överst i andra kvarten respektive nederst i tredje kvarten. 
Om två seedade spelare/par kommer från en och samma förening ska 
spelare/par placeras i olika kvartar på olika halvor.  

● Om åtta spelare/par ska seedas placeras nummer 1–4 in enligt ovan. De 
återstående lottas in och placeras in överst i andra respektive fjärde åttondelen 
samt nederst i femte respektive sjunde åttondelen. Om två eller fler seedade 
spelare/par kommer från en och samma förening ska dessa placeras i olika 
åttondelar på olika halvor.  

● Om sexton spelare/par ska seedas placeras nummer 1–8 in enligt ovan. De 
återstående lottas in och placeras in överst i andra, fjärde, sjätte och åttonde 
sextondelen samt nederst i nionde, elfte, trettonde respektive femtonde 
sextondelen. Om två eller fler seedade spelare/par kommer från en och samma 
förening ska dessa placeras i olika sextondelar på olika halvor. 

5.2 Cup respektive pool 

60 § Poolspel kan genomföras enligt två typer (måste framgå av inbjudan):  

● Vanligt poolspel, endast vinnaren av poolen går vidare till slutspel. 
● + 2-pool, både ettan och tvåan i poolen går vidare till slutspel.   

61 § Vid poolspel ska en klass genomföras med fyra spelare/par i en pool, som utjämning får 
pool med 3 eller 5 spelare/par användas (detta hanteras av Tournament Planner vid 
lottningen).  

62 § Om samtliga pooler i en tävling enbart består av 3-pooler så ska vanligt poolspel 
tillämpas. Förtydligande: Om enstaka kategori i en tävling enbart består av 3-pooler 
medan andra kategorier består av 4-pooler, kan vanligt poolspel tillämpas i den 
specifika kategorin om det är svårt att få till ett regelmässigt acceptabelt tidsschema. 
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5.2.1 Matchordning vid poolspel 

64 § Matchordningen vid poolspel är inprogrammerat i Tournament Planner och sker enligt 
Tabell 4. 

Tabell 4: Matchordning i poolspel. 

 3-pool 4-pool 5-pool 

Omgång 1 2 möter 3 1 möter 4 
2 möter 3 

2 möter 5 
3 möter 4 

Omgång 2 1 möter 2 1 möter 2 
3 möter 4 

1 möter 2 
3 möter 5 

Omgång 3 1 möter 3 1 möter 3 
2 möter 4 

1 möter 3 
4 möter 5 

Omgång 4   1 möter 4 
2 möter 3 

Omgång 5   1 möter 5 
2 möter 4 

 

5.2.2 Fastställande av placering vid poolspel 

65 § Fastställande av placering i pool sker enligt nedan: 

● Spelare/par som vunnit flest matcher vinner poolen.  
● Om två spelare/par har vunnit lika antal matcher avgör inbördes möte 

placeringen i poolen.  
● Om tre spelare/par vunnit lika antal matcher avgörs placeringen i poolen genom 

skillnaden mellan vunna respektive förlorade set. Spelare/par med högst skillnad 
rangordnas högst. Om skillnaden i antal vunna set är densamma för två 
spelare/par avgörs rangordningen av det inbördes mötet mellan dessa.  

● Om 3 spelare/par har vunnit lika antal matcher och dessutom har lika skillnad 
mellan vunna och förlorade set avgörs rangordningen genom skillnaden mellan 
totalt antal vunna respektive förlorade bollar (gäller alla matcher i poolen). Högst 
skillnad rankas högre. Om även bollskillnaden enligt ovan är densamma för två 
spelare/par avgörs rangordningen av det inbördes mötet mellan dessa.  

● Om det inte är möjligt att skilja spelare/par enligt steg ovan, avgörs 
rangordningen genom lottning. 
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5.3 Lottning av kvalspel 

66 § Spelare i respektive klass ska rangordnas enligt spelares/parets placering på 
Sverigerankingen. 

67 § Utformning av kvalspel ska följa Tabell 5. 

Tabell 5: Utformning av kvalspel. 

Kvalgräns i 
antal spelare Antal i kval Storlek på 

Kvalspel 
Antal spelare  

per grupp 

16 24 32   2 3 4 

Antal anmälda   Antal kvalgrupper 

17 25 33 2 2 > 1 1   
18 26 34 3 4 > 1  1  
19 27 35 4 4 > 1   1 
20 28 36 6 8 > 2  2  
21 29 37 7 8 > 2  1 1 
22 30 38 8 8 > 2   2 
23 31 39 10 12 > 3  2 1 
24 32 40 11 12 > 3  1 2 
25 33 41 12 12 > 3   3 
26 34 42 14 16 > 4  2 2 
27 35 43 15 16 > 4  1 3 
28 36 44 16 16 > 4   4 
29 37 45 19 24 > 6  5 1 
30 38 46 20 24 > 6  4 2 
31 39 47 21 24 > 6  3 3 
32 40 48 22 24 > 6  2 4 
33 41 49 23 24 > 6  1 5 
34 42 50 24 24 > 6   6 
35 43 51 27 32 > 8  5 3 
36 44 52 28 32 > 8  4 4 
37 45 53 29 32 > 8  3 5 
38 46 54 30 32 > 8  2 6 
39 47 55 31 32 > 8  1 7 
40 48 56 32 32 > 8   8 

68 § Platserna i huvudtävlingen, där respektive kvalgruppssegrare ska placeras in och 
respektive kvalgrupps andreplacerad vid +2-pool, fastställs vid lottning av 
huvudtävlingen. Inplacering lottas automatiskt i TP. 

69 § Kvalgruppernas sammansättning ska ta hänsyn till regeln att spelare/par från samma 
förening ska placeras i olika kvalgrupper så långt det är möjligt. 
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5.3.1 Seedning av kvalspelare 

70 § För varje kategori där kvalspel föregår huvudtävling ska en ranking av spelare/par 
upprättas. 

5.4 Tidssättning av matcher 

71 § En match i en tävling får tidssättas med start tidigast 09:00, detta gäller både lördag och 
söndag. 

72 § De sista matcherna i en tävling, under lördagen, får tidssättas med start senast 20:00. 
De sista matcherna i en tävling, under söndagen, får tidssättas med start senast 17:00.   

73 § I tävling tillhörande Nivå 1 bör en kategori vara planerad så att kategorin är avslutad 
inom 4 timmar räknat från första till sista match i aktuell kategori. 

74 § En spelare har rätt till en paus på 15 minuter mellan två matcher. 
Förtydligande: Pausen påbörjas då domaren annonserar: ”Matchen vunnen av” och 
avslutas när domaren annonserar ”0 – 0, spela” för berörd spelare/par. 

75 § Tidssatt matchtid för seniorklasser ska vara minst 30 minuter. 

5.4.1 Godkännande av tidssättning av spelschema 

76 § Tidssättningen ska godkännas av tävlingsledare eller av utsedd referee. 

5.5 Protest mot lottning  

77 § Protest mot genomförd lottning för en tävling ska vara arrangören tillhanda senast 7 
dagar före första tävlingsdag. Protest kan, vid sen publicering, alltid lämnas inom 3 
dagar efter publicering.  

78 § Protest som berör lottning kan enbart lämnas av förening som har spelare anmäld till 
aktuell tävling. 

5.6 Flyttning av spelare/par från kval till huvudtävling samt från reservlista 
till kval/huvudtävling vid SM-tävlingar 

79 § Enskilda spelare ska ej förekomma i reservlistan för dubbelkategorierna. 

80 § Vid eventuellt återbud i huvudtävlingen flyttas högst rankad spelare/par från 
kvalspelets rankinglista in i huvudtävlingen och inplacering sker i den uppkomna 
vakansen. Referee beslutar inför tävlingen om en tidpunkt då samtliga inrapporterade 
återbud placeras in i huvudtävlingen. Detta ska göras offentligt på ett lagledarmöte eller 
liknande. Tidpunkten ska publiceras i tävlingsprogrammet. Eventuella återbud som 
inträffar efter denna tidpunkt lottas in vartefter de uppkommer. Om det uppstår mer än 
en vakans i huvudtävlingen avgör lottning inplacering av spelarna/paren. 

Motsvarande tillvägagångssätt gäller för uppflyttning från reservlistan till kval eller 
huvudtävlingen. Spelare/Par på reservlistan ska tillfrågas om de önskar utnyttja sin 
möjlighet att spela innan uppflyttning sker. 
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81 § Om kvalspelet i en tävling påbörjats när en vakans uppstår i huvudtävlingen, flyttas 
högst placerade spelare/par på rankinglistan för kvalspelet in i huvudtävlingen. Endast 
spelare/par som inte förlorat match i kvalspelet kan flyttas in i huvudtävlingen. 

82 § Om en match pågår i kvalspelet, och om någon av spelarna/paren är aktuell för att 
flyttas in i huvudtävlingen, ska matchen omedelbart avbrytas för att berörd spelare/par 
ska kunna flyttas in i huvudtävlingen. Matchen ska registreras som vunnen av den 
spelare/par som ej flyttades in i huvudtävlingen. 

5.7 Ändring av publicerad lottning  

83 § När lottning/spelschemat publicerats får ändringar ske endast innan spel påbörjats i 
berörd klass/kategori (vid eventuellt kvalspel räknas detta som en integrerad del av 
klassen/kategorin) och i följande fall:  

1. Om protest inlämnats och protesten godkänts.  
2. När arrangören gjort fel vid lottningen. 
3. Ersätta spelare vid återbud.  
4. Om 50 % eller fler i en klass/kategori lämnar walkover. Då får seedning ändras 

och klass omlottas.  
5. Omlottning av kvalspel ska ske om en viss kvalgrupp på grund av återbud 

och/eller uppflyttningar till huvudtävlingen helt saknar spelare. 

Förtydligande: Omlottning enligt punkt 1, 2 och 4 får endast ske om det är minst 3 dagar 
kvar till start i aktuell klass/kategori. Omlottning enligt punkt 5 får ske fram till starten 
av berörd klass/kategori. 

84 § Om ändring gjorts ska deltagarna informeras om ändringen via publicering på tävlingens 
lottningssida.  

85 § Om ändring har gjorts i publicerad lottning och tävlingen påbörjats ska detta meddelas 
via annonsering i tävlingshallen.  

5.7.1 Ändring av spelare/par i publicerad lottning  

86 § Vid SM-tävlingar äger uppflyttning till huvudtävlingen respektive kvalspelet enligt 
kapitel 5.6 företräde framför byte av spelare enligt detta kapitel. 

87 § Ändring/utbyte av spelare/par, som lämnat återbud, i publicerad lottning, kan ske. 
Ändring/utbyte kan ske i samtliga klasser/kategorier i tävlingen.  

88 § Ändring/utbyte är möjligt endast om ersättande spelare/par är kvalificerade för 
deltagande i aktuell klass/kategori. Exempel: En A-spelare kan inte ersätta en B-spelare i 
tävlingens B-klass osv.  

89 § När en spelare/par i en klass/kategori ersätts med annan behörig spelare tas ingen 
hänsyn till seedning/ranking för den ersättande spelaren/paret.  

90 § Spelare, från svensk klubb, som ersätter annan spelare måste ha giltig tävlingslicens.  
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91 § Spelare som ersätter spelare behöver inte vara anmäld till tävlingen.  

92 § Om spelare/par lämnar WO eller avbryter fortsatt spel i pool stryks samtliga 
spelarens/parets matcher i poolen. 

93 § Anmäld spelare och ersättande spelare ska betala startavgift. 

6 Tekniska funktionärer 
6.1 Tävlingsledning 

94 § I samtliga tävlingar ska arrangören utse en tävlingsledning. 

95 § Inom tävlingsledningen ska en tävlingsledare utses samt en biträdande tävlingsledare. 
Tävlingsledare eller biträdande tävlingsledare ska alltid vara närvarande under hela 
tävlingen, inklusive eventuellt kvalspel.  

96 § Tävlingsledaren och utsedd referee ska tillse att god ordning upprätthålls på banor och i 
hallen.  

97 § Tävlingsledare och utsedd referee ska tillse att tävlingen genomförs opartiskt. 

98 § Inför varje tävling ska en matchordningslista upprättas.  

99 § Om referee inte är utsedd eller om referee inte befinner sig i hallen övertar 
tävlingsledaren refereens uppgifter, se avsnitt 6.2. 

6.2 Referee 

100 § Vid följande tävlingar ska SBF utse en referee:  

● Samtliga svenska mästerskap, SM  
● Svenskt grand prix, SGP  
● Elit/U22 

101 § Referee övertar ett flertal arbetsuppgifter och ansvarsområden som annars åligger 
tävlingsledaren. Referee är högsta beslutande instans vid aktuell tävling och dennes 
beslut kan inte överklagas. 

102 § Referee ska godkänna matchordningslista och tidssättning. 

103 § Referee ansvarar för att gällande spelregler och tävlingsbestämmelser tillämpas under 
hela tävlingen. 

104 § Referee är högsta beslutande instans vid aktuell tävling och dennes beslut kan inte 
överklagas. 

105 § När en match ska dömas av domare, servedomare och/eller linjedomare ska referee se 
till att dessa väljs ut. Om det blir aktuellt att byta ut någon av dessa ska det göras i 
samråd med domaren. 
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106 § Referee kan besluta om en match eller tävling ska avbrytas eller skjutas upp på grund av 
banornas beskaffenheter eller andra omständigheter. Beslut kan tas oavsett om 
ledare/spelare begär avbrytande spel. 

107 § Om en eller flera spelare inte är på plats vid den tid då en match ska spelas, eller av 
någon anledning vägrar att spela en match, kan referee besluta att spelare/par ska 
diskvalificeras.  

108 § Ersättning till referee betalas av arrangören om inte annat meddelats av SBF. 

6.3 Domare 

109 § För tävlingar på nivå 3 och uppåt, ska respektive arrangör se till att det under hela 
tävlingen finns minst en erfaren domare att tillgå. Tävlingsledaren tar beslut om domare 
ska tillsättas i någon match. 

110 § Samtliga domare kontaktas och tas ut av arrangören. Ersättningar och arvoden betalas 
av arrangören.  

7 Priser 
111 § Priser som delas ut vid tävling kan vara i form av prispengar, checkar eller varor. Det 

åligger varje arrangör som delar ut priser att följa de bestämmelser Skatteverket 
fastställt.  

112 § Om prissumman är 100 kronor eller högre ska tävlingens arrangör lämna 
inkomstuppgift till Skatteverket, samt att informera spelare om att så kommer att ske. 

8 Ansökan om SM-arrangemang 
113 § En förening kan ansöka om svenskt mästerskap (SM) för ett eller flera år framåt, dock 

högst 3 år i följd.  

114 § Senast under februari månad utser SBF arrangörer för SM-tävlingar. 

9 Bollar 
115 § I samtliga sanktionerade tävlingar och serier ska av SBF godkänt bollmärke användas. 

Förteckning över godkända bollmärken finns på SBF hemsida. 

116 § Om en arrangör i sin tävling använder ett icke godkänt bollmärke, ska arrangören betala 
en straffavgift på 2500 SEK till SBF. 

117 § Bollkostnader ska vara inkluderade i anmälningsavgiften. 
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10 Faciliteter 

118 § Om en spelhall inte uppfyller nedanstående krav på fri takhöjd respektive fritt utrymme 
mellan banor måste dispens sökas hos SBF. Sådan dispens måste sökas och fås godkänd 
i god tid före säsongens första tävling respektive seriematch. Beviljad dispens gäller för 
en säsong. 

10.1 Takhöjd 

119 § Den fria takhöjden måste uppfylla fastställda mått enligt nedan och gäller över hela 
banan upp till underkant av konstruktions- installations- eller lös inredning i taket.  

120 § Vid svenska internationella tävlingar, Senior-SM, SM U19 samt Svenska Badmintonligan 
(SBL) och Lag-SM, krävs en takhöjd av minst 8 meter.  

121 § För övriga SM-tävlingar, SGP, Elitseriekvalet och Division 1 ska den fria takhöjden vara 
minst 7 meter.  

122 § För övriga tävlingar och serier krävs en takhöjd på minst 6 meter. 

10.2 Utrymme mellan banor 

123 § Det fria utrymmet mellan respektive banor bör vara minst 1,25 meter. 

124 § Om det inte är möjligt att ha nätstolpar placerade på sidolinjerna, måste lämplig metod 
användas för att markera läget där sidolinjerna går under nätet, t.ex. genom att 
använda tunna stolpar eller 40 mm breda band, som sätts fast på sidolinjerna och 
sträcker sig vertikalt till nätkanten. 

125 § Om en hall har begränsat utrymme och inte kan markera en dubbelbana, kan en 
singelbana markeras. De bakre baslinjerna blir då desamma som de bakre servelinjerna 
och stolparna eller de band som markerar dem ska placeras på sidolinjerna. 
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10.3 Domarstolar 

126 § Vid nedanstående tävlingar ska det finnas godkända domarstolar vid varje bana:  

● Senior-SM  
● Veteran-SM  
● SM U19  
● SM U17  
● SM U15  
● SM U13  
● Elitserien  
● Elitseriekvalet 
● Division 1  
● Lag-SM  
● Lag SM ungdom 
● Lag-SM i mixed  

127 § Vid de matcher som kräver domare (sittande i domarstol) får respektive 
resultatanordning inte skymma sikten över respektive bana och dess närmaste 
omgivning. 

10.4 Resultatredovisning 

128 § Vid samtliga tävlingar och seriematcher måste det finnas utrustning för att visa aktuellt 
resultat i de matcher som spelas på respektive banor. 

129 § Resultatredovisning kan ske på flera olika sätt:  

● Elektronisk resultatutrustning på bildskärmar.  
● Manuella poäng och set anordningar (räkneverk) som finns vidhängda vid sidan 

av domarstolarna. 
● Användande av blädderblock. 
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Appendix 
 

 

Appendix 1: Regelöverträdelser och dess påföljder 

Nedan beskriver överträdelser av Svenska Badmintonförbundets regelverk, dess påföljder och 
sanktionsavgifter. 

Där påföljden är en sanktionsavgift kommer avgiften att faktureras till förening som ansvarar 
för överträdelsen. 

 

*Maximalt en av dessa sanktionsavgifter tas ut 

 

 
Paragraf 

 
Beskrivning av överträdelse/regelbrott 

 
Påföljd/sanktionsavgift 

10 § - 14 § 
19 § 

Spelare som utan behörighet deltar i en 
tävlingsklass. Undantaget om spelaren har tilldelats 
ett Wild card eller har fått dispens för deltagande. 

Rankingpoäng från aktuell 
klass tas bort från spelaren 

10 § - 14 § 
19 § 

Tävlingsarrangör som låter spelare utan behörighet 
delta i tävlingsklass. 1 000 SEK 

21 § Antalet utdelade Wild Cards överskrider det tillåtna 
antalet 1 000 SEK 

45 § Lottning är ej publicerad 10 dagar före första 
tävlingsdag. 1 000 SEK* 

46 § Lottning med tidsangivelser är ej publicerad fem 
dagar före första tävlingsdag. 1 000 SEK* 


