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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. 

Detta dokument är ett underdokument till sektion Tävlingsbestämmelser och ska läsas i 
samråd. 

1 Individuella Mästerskap 

1 § I klasserna U9 och U11 ska det inte spelas några officiella svenska mästerskap.  

1.1 Svenska Mästerskap (SM) 

2 § Spelare som deltar får ej ha deltagit, eller ha för avsikt att deltaga, i ett annat lands 
motsvarande mästerskap. 

3 § Utländsk medborgare, som representerar svensk förening, måste sedan minst två år 
före tävlingens start ha varit bosatt i Sverige. Med bosatt menas att ha vart skriven på 
en adress i Sverige. Detta ska kunna styrkas med bostadskontrakt och/eller ett 
uppehållstillstånd på minst samma period. 

4 § I samtliga SM-tävlingar har Förbundskaptenen i respektive åldersklass rätt att utdela ett 
Wild Card som placeras in i tävlingen utifrån sin rankingpoäng. 

5 § Vid samtliga SM ska ett visst antal platser (beroende på antal anmälningar) vara öppna 
för kvalspel. Utformning av kvalspel beskrivs i Tävlingsbestämmelser. 

6 § Huvudtävlingen för samtliga SM ska spelas under lördag – söndag. 

7 § Antal deltagare/par i de olika kategorierna är högst: 

 5 banor: 
o 32 spelare i HS och DS 
o 16 par i HD och DD 
o 24 par i MD 

 6 banor: 
o 32 spelare i HS och DS 
o 24 par i HD och DD 
o 24 par i MD 

8 § För uttagning till huvudtävlingen, kvaltävlingen samt plats på reservlistan gäller plats på 
Sverigerankingen i respektive åldersklass vid anmälningstidens utgång.  

9 § Samtliga SM-tävlingar ska spelas enligt utslagsmetoden (cup) men SBF kan besluta om 
att poolspel ska genomföra i alla klasser eller enbart i vissa klasser. 
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10 § SBF seedar och lottar samtliga SM. Seedningen baseras på Sverigerankingen, som 
publicerats närmast före anmälningstidens utgång.  

1.1.1 Kvalspel 

11 § Eventuellt kvalspel spelas under fredagen före huvudtävlingen. 

12 § En kvaltävling får starta tidigast klockan 12.00 och senaste matchutrop får vara klockan 
20:00. 

13 § Högst två matcher per spelare får spelas i varje kategori. 

14 § Antalet deltagare bestäms enligt följande:  

 Maximalt 72 matcher:  
o Maximalt 24 spelare i HS respektive DS. 
o Maximalt 16 par i HD respektive DD. 
o Maximalt 16 par i MD. 

1.1.2 Tekniska funktionärer 

15 § För samtliga SM-tävlingar gäller följande uttagningar av funktionärer: 

 Tävlingsledare utses av arrangören. 
 Referee utses av SBF. 
 Eventuellt biträdande referee utses av SBF. 
 Domare utses av arrangören. 
 Linjedomare utses av arrangören.  

16 § Ersättningar (arvoden, resor, eventuella övernattningar) till referee och domare betalas 
av respektive arrangör.  

17 § I samtliga SM-tävlingar ska det finnas en referee på plats.  

18 § Samtliga matcher i ett SM, inklusive kvalet, ska dömas av domare. Från och med 
kvartsfinalerna ska matcherna även ha servedomare. 

19 § I huvudtävlingen ska det finnas minst två linjedomare i samtliga matcher. 

20 § I huvudtävlingen i Senior-SM ska det finnas servedomare i varje match. 

21 § Från och med kvartsfinal i Senior SM ska domare och servedomare ha graderingen 
Förbundsdomare. 

22 § Från och med kvartsfinal i Senior SM ska det minimum finnas fyra linjedomare i varje 
match. 
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1.1.3 Senior - Svenska Mästerskap (SM) 

23 § SM för seniorer är öppet för:  

 Singel - Alla elitklassade spelare. 
 Dubbel – Minst en av spelarna ska vara elitklassad. 

24 § När en förening arrangerar ett SM har föreningen rätt att dela ut ett Wild Card som 
placeras in i tävlingen utifrån sin rankingpoäng. 

1.1.4 Veteran - Svenska Mästerskap (SM) 

25 § SM för veteraner genomförs i följande åldersklasser: 
 V35 
 V40 
 V45 
 V50 
 V55 
 V60 
 V65 
 V70 
 V75 

26 § Minst tre deltagare/par krävs för att en klass/kategori ska spelas. I de fall en åldersklass 
och kategori i inte har samlat tillräckligt med deltagare får sammanslagning med 
närliggande åldersgrupper ske. 

27 § I veteran-SM ska det finnas minst två linjedomare från och med kvartsfinaler. 

1.1.5 Ungdom - Svenska Mästerskap (SM) 

28 § SM för ungdomar genomförs i följande klasser 
 U 19 (officiellt Junior-SM) 
 U 17 
 U 15 
 U 13 

29 § Samtliga SM-tävlingar är öppna för alla spelare i den aktuella åldersklassen samt de, 
enligt Sverigerankingen, tio högst rankade spelarna i närmast underliggande åldersklass. 

1.2 Distriktsmästerskap (DM) 

30 § Åldersklasser som ska spelas bestäms av respektive Specialdistriktförbund (SDF). 

31 § Respektive förenings hemort ska vara belägen inom det distrikt där mästerskapet 
spelas. 

32 § Respektive SDF beslutar om DM helt eller delvis ska genomföras med utslagsmetoden 
(cupspel) eller om vissa klasser ska genomföras med poolspel följt av cupspel. 

33 § Respektive SDF beslutar om att vid lågt deltagarantal slå ihop två eller flera klasser. 
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34 § Respektive SDF beslutar om vilka spelare som får delta i mästerskapet, exempelvis att 
endast spelare, som är klassade eller rankade på officiella listor, får delta. 

35 § Respektive SDF får besluta om det ska vara tillåtet för en spelare att ställa upp i två 
åldersklasser, exempelvis att en juniorspelare, förutom att ställa upp i sin juniorklass, 
även ska få delta i seniorklassen. 

36 § I de fall där det ska tillåtas att delta i två olika åldersklasser, ska detta tydligt framgå i 
inbjudan.  

37 § I de fall ett SDF beslutar att begränsa deltagandet i olika klasser, ska även detta tydligt 
framgå i inbjudan. 

1.2.1 Kvalspel 

38 § Respektive SDF beslutar om hur många deltagare som ska få finnas med i respektive 
kategorier samt om kvalspel ska tillgripas. 

1.2.2 Tekniska funktionärer 

39 § I inbjudan till DM ska varje SDF tydligt ange i vilken omfattning det kommer att finnas 
funktionärer, framför allt referee och domare. 

40 § Varje DM måste alltid ha en tävlingsledare utsedd, även om det finns referee.  

2 Specifika individuella arrangemang 
2.1 Svenska Grand Prix (SGP) 

41 § SGP spelas i alla fem kategorierna (HS, DS, HD, DD och MD) vid ett fastställt antal 
tävlingar. Tävlingar som ingår i SGP framgår av tävlingskalendern.  

42 § Endast elitklassade spelare äger rätt att delta. I dubbelkategorierna kan en A-klassad 
spelare bilda par tillsammans med en elitklassad spelare.  

43 § Utländska spelare äger rätt att delta. 

44 § Spelas en tävling parallellt med SGP ska dessa tävlingar spelas på väl avskilda banor. 

2.1.1 Lottning 

45 § Seedning ska göras av SBF och godkännas av sportchefen i SBF. 

2.1.2 Tekniska funktionärer 

46 § Från och med semifinaler ska det vara utbildade huvuddomare och minst två 
linjedomare. 

47 § I dubbelfinaler ska det finnas servedomare. 

48 § Arrangören kontaktar de domare som behövs för att genomföra tävlingen. Ersättningar 
och arvoden betalas av arrangören. 
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2.1.3 Prispengar 

49 § Procentuell fördelning av prispengarna ska ske enligt Tabell 1: 

Tabell 1: Fördelning av prispengar 

 

 

 

 

 

2.2 U22/Elit 

50 § Nedanstående förutsättningar gäller för spelare som spelar i U22/Elit 

 Vid säsongstart ha fyllt 17 år. 
 I perioden mellan säsongstart samt årsskiftet kommer att fylla 17 år. 
 Vid säsongstart ej ha fyllt 22 år. 
 I perioden mellan säsongstart samt årsskiftet ej kommer att fylla 22 år. 
 Elitklassade seniorer som ej ligger på topp 10 placering på Sverigerankingen som 

publicerats närmast innan tävlingsanmälans utgång. 

2.2.1 Tekniska funktionärer  

51 § Från och med semifinaler ska det vara utbildade huvuddomare och minst två 
linjedomare. Fram till dess ska det finnas siffervändare i varje match. 

52 § I dubbelfinaler ska det finnas servedomare. 

53 § Arrangören kontaktar de domare som behövs för att genomföra tävlingen. Ersättningar 
och arvoden betalas av arrangören. 

2.3 Swedish Junior Tour (SJT) 

54 § Tävlingen ska vara enligt storlek:  

 24 spelare i singel. 
 16 par i dubbel. 
 24 par i mixeddubbel. 

55 § Spelare kan spela olika kategorier i nivå 3 och nivå 6. Exempelvis spelare som 
kvalificerat sig till nivå 6 i singel kan spela nivå 3 i dubbel. 

56 § Uppstår vakans i en ”nivå 6”-tävling genom återbud där en ”nivå 3”-tävling spelas 
parallellt, får den inte fyllas på med ”nivå 3”-spelare i samma tävling. Spelare som inte 
är anmäld till tävlingen, oavsett nivå, kan erbjudas plats vid återbud. 

 HS DS HD DD MD 

1:a 13,5 % 13,5 % 13,5 % 13,5 % 13,5 % 

2:2 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 
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57 § Ej anmäld spelare till någon av kategorierna i nivå 6-tävlingen kan ges rätt att ersätta 
spelare som lämnat WO. 

58 § Utländska anmälningar tas emot utöver antalsbegränsning ovan.  

2.3.1 Tekniska funktionärer  

59 § Från och med semifinaler ska det vara utbildade huvuddomare och minst två 
linjedomare. 

60 § I dubbelfinaler ska det finnas servedomare. 

61 § Arrangören kontaktar de domare som behövs för att genomföra tävlingen. Ersättningar 
och arvoden betalas av arrangören. 

2.4 Svenska cupen - Individuellt 

62 § Tävlingen administreras och genomförs i ett samarbete mellan SBF och den arrangör 
som utsetts. 

63 § Tävlingen spelas i sju åldersklasser och där klasserna är uppdelade efter födelseår: 

 Spelare som den 31/12 aktuell säsong har fyllt 16 år. 
 Spelare som den 31/12 aktuell säsong har fyllt 15 år. 
 Spelare som den 31/12 aktuell säsong har fyllt 14 år. 
 Spelare som den 31/12 aktuell säsong har fyllt 13 år. 
 Spelare som den 31/12 aktuell säsong har fyllt 12 år. 
 Spelare som den 31/12 aktuell säsong har fyllt 11 år. 
 Spelare som den 31/12 aktuell säsong har fyllt 10 år. 

64 § En spelare får endast delta i sin egen åldersklass. Dispens för att delta i annan 
åldersklass medges inte. 

65 § Varje distrikt får i respektive åldersklass anmäla max 2 HS, 2DS, 1 HD, 1 DD och 2 MD. 
Det är upp till distriktet att utse om samma två spelare representerar distriktet i 
samtliga kategorier eller om distriktet representeras av olika spelare i de fem 
kategorierna. 

66 § Om det i ett eller flera distrikt finns fler än två spelare som befinner sig på någon av de 
åtta främsta platserna på Sverigerankingen i sin respektive åldersklass har distriktet rätt 
att ställa upp med samtliga spelare som är topp 8. 

67 § Singelspel spelas enligt +2-poolmodellen. Dubbelkategorier spelas enligt cupmodellen. 

68 § Utdelade poäng i lagtävlingen fördelas enligt följande: 

 Vinnande finalist 4 poäng. 
 Förlorande finalist 2 poäng. 
 För varje vunnen match 1 poäng. 



 
 

 
Svenska Badmintonförbundet Tel: 08-699 60 00  Org.nr: 817601-1495 
Idrottens Hus E-post: info@badminton.nu   Bankgiro: 631-0304 
Box 11016                                                                       www.badminton.nu Plusgiro: 3 94 91-6 
100 61 Stockholm.  

7 

2.4.1 Lottning och seedning 

69 § Ingen seedning sker i den yngsta klassen. 

2.4.2 Pris 

70 § Vinnarna, förlorande finalister samt spelarna i semifinalerna erhåller plaketter. 

71 § Ett vandringspris tilldelas bästa distrikt i tävlingen. 

 


