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Uppdaterat att man nu kan spela med förlängning till max 15 
poäng. Ny paragraf säger att man inte får fördröja spelet 
med coaching vid ett eventuellt femte set. 
 
Badmintonligans upplägg har gjorts om. Nu spelas det som 
en grundserie med dubbelmöten. Därefter spelas Lag-SM, 
innehållande kvartsfinaler, semifinaler amt final. 
 
Ändrat förutsättningarna för spelare att deltaga i Lag-SM. 
 
Laguppställning för Badmintonligan ska nu vara publicerad 3 
timmar innan matchstart, i stället för 24 timmar.  
 
I Badmintonligan och kval till Badmintonligan ska det till 
varje delmatch finnas minst två linjedomare samt till Lag-SM 
ska det vara fyra linjedomare. 
 
Se Underlagsrapport för uppdatering av Badminton Swedens 
Regelverk - 7 /2.0 

Patrik Andersson 
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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 Seriesystemet  
1 § Det nationella seriesystemet är uppbyggt i en pyramidform:  

 Badmintonligan 
 Division 1  
 Division 2  
 Division 3  
 Division 4 

2 § Inför varje säsong fastställer SBF serieprogrammen och dessa administreras av League 
Planner.  

3 § Inför varje ny säsong fastställer SBF hur många lag som ingår i respektive division, samt 
hur lagen fördelas geografiskt. 

4 § Varje förening får delta med flera lag i seriesystemet.  

Förtydligande: En förening kan bara ha ett lag i Badmintonligan. En förening kan bara ha 
ett lag i division1. 

5 § Förening som har ett lag i Badmintonligan kan ha sitt andra lag i Division 1. Detta lag 
kan dock inte flyttas upp om de skulle vinna sin serie och inte heller delta i ett 
eventuellt kvalspel för plats i Badmintonligan. 

6 § SBF sammanställer för varje säsong PM för Seriespelet. Dessa PM publiceras på 
förbundets hemsida. 

7 § Det är tillåtet för en förening att delta med ett lag i nationella seriesystemet som 
har ”ett annat namn” än föreningens ordinarie namn. Förening måste ansöka hos SBF 
om tillstånd att få använda avvikande lagnamn. I ansökan om deltagande i seriespelet 
måste det avvikande lagnamnet anges. 

8 § Samtliga spelare som deltar i seriespelet måste inneha giltig tävlingslicens vid 
seriesammandragets start. 

9 § Anmälan av spelartrupp till Badmintonligan ska vara SBF tillhanda senast den 15 
augusti.  Endast spelare som anmälts i spelartruppen får delta i Badmintonligan.  

10 § Lag ska inte anses ha lämnat walkover om dess uteblivande från match beror på 
omständigheter som man inte kunnat råda över (force majeure). Prövningen av sådant 
ärende tillkommer SBF. 
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11 § Om två eller flera lag har uppnått samma antal poäng, avgör: 

 I första hand skillnaden mellan antalet vunna och förlorade delmatcher.  
 I andra hand skillnaden mellan antalet vunna och förlorade set.  
 Om resultatet fortfarande är lika avgör skillnaden mellan antalet vunna och 

förlorade poäng i delmatcherna. 

1.1 Badmintonligan 

12 § Sex delmatcher ska spelas i en lagmatch: HS 1, HS 2, DS, HD 1, DD och MD. 

13 § Matcherna spelas i bäst av 5 set till 11 med förlängning till 15. 

14 § Vid sidbytet vid 6 uppnådda poäng i ett eventuellt femte set är ingen paus tillåten och 
ingen coachning som fördröjer spelet får ske  

15 § Vid 3 lika i delmatcher avgörs lagmatchen med Golden set med följande tillagda 
förutsättningar:  

 Golden Set avgörs genom att båda lagen röstar bort olika kategorier (HS, DS, HD, 
DD, MD), där bortalaget börjar med att välja bort en kategori, tills en kategori 
återstår.  

 Spelare som används i Golden Set måste ha deltagit i lagmatchen 
 Spelare får användas även om spelaren redan spelat i två delmatcher.  
 Vid sidbyte får ej någon paus tas, utan spelarna ska omedelbart göra sig klara för 

spel så snart sidbytet skett.  
 Coacher får inte gå in på banan i samband med sidbytet. 

16 § Ett avgörande Golden Set spelas först till 11 med förlängning till 15.  

1.1.1 Grundserie 

17 § Grundserien i Badmintonligan spelas som en dubbelserie där lagen möter varandra två 
gånger, d.v.s. alla lag spelar lika många hemmamatcher som bortamatcher.  

Poängräkning - Vinst med  

 6-0 ger 3-0 i poäng 
 5-1 ger 3-0 i poäng 
 4-2 ger 3-0 i poäng 
 3-3 och Golden set ger 2-1 i poäng 

18 § Om alla delmatcher inte har kunnat spelas, eftersom båda lagen exempelvis lämnat 
walkover i samma delmatch/er gäller följande:  

 Vid vinst med mer än 2 delmatcher får segrande lag 3 poäng och förlorande lag 0 
poäng.  

 Vid oavgjort resultat får båda lagen 1 poäng.  
 Vid övriga resultat gäller att segrande lag får 2 poäng och förlorande lag får 1 

poäng. 
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19 § Om ett lag i Badmintonligan lämnar hel walkover tillgodoräknas segraren: 

 6 – 0 i delmatcher,  
 18 – 0 i set och  
 198 – 0 i bollar. 

20 § Om båda lagen lämnar walkover i samma delmatch ska denna delmatch inte räknas in i 
slutresultatet för lagmatchen. 

21 § Om en delmatch måste ges upp på grund av skada eller dylikt, gäller att den förlorande 
parten tillgodoräknas eventuella vunna set och vunna poäng. 

 

1.1.2 Lag-SM 

22 § Lag-SM spelas med de sex högst placerade lagen i Badmintonligans grundserie. 

23 § Kvartsfinaler, semifinaler och final avgörs i en lagmatch.   

24 § Det högre placerade laget i grundserien får välja hemma- eller bortamatch.  

 

25 § Om en lagmatch är avgjord ska inte resterande matcher spelas klart. 

26 § Om en protest är inlämnad före matchstart, ska samtliga matcher spelas klart. 

27 § Spelare måste ha spelat minst fem lagmatcher i grundserien för att få delta i Lag-SM. 

28 § Spelare som spelat i minst två seriesammandrag division 1 eller lägre serie under 
innevarande säsong är kvalificerade att delta i Lag-SM. 

1.1.2.1 Kvartsfinal 

29 § Lag placerade 3-6 i Badmintonligans grundserie spelar kvartsfinal. 

30 § Lag 3 får välja lag 5 eller lag 6 som sin kvartsfinalmotståndare.  

31 § Segrarna från respektive kvartsfinal går till semifinal. 

1.1.2.2 Semifinal 

32 § Lag 1 och 2 från Badmintonligans grundserie går direkt till semifinal. 

33 § Lag 1 får välja en av kvartsfinalvinnarna som sin motståndare. 

1.1.2.3 Final 

34 § Final spelas mellan segrarna från semifinalerna och avgörs i en lagmatch. 

35 § SBF fastställer spelplats. 

36 § Det högst placerade laget i Badmintonligans grundserie definieras som hemmalag. 
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1.1.3 Kval 

37 § Kval till Badmintonligan spelas enligt samma regler som i Badmintonligan. 

38 § Laget på åttonde plats i Badmintonligans grundserie och de tre första uppflyttningsbara 
lagen från Division 1-serierna är kvalificerade för kvalspel. Finns det ej åtta lag i 
Badmintonligan ska bara lagen ifrån division 1 kvalspela. 

39 § Kvalet är utformat som ett poolspel och spelas enligt poolspelsregler för individuell 
tävling. Poolsegrare utses enligt följande: 

 Flest antal vunna lagmatcher vinner. 
 Om två lag har lika antal vunna lagmatcher avgör inbördes möte. 
 Om tre lag har lika antal vunna lagmatcher avgör skillnaden mellan 

vunna/förlorade delmatcher. Om två lag fortfarande är lika avgör inbördes möte. 
 Om tre lag har lika skillnad mellan vunna/förlorade delmatcher avgör skillnaden 

mellan vunna/förlorade bollar. Om två lag fortfarande är lika avgör inbördes 
möte. 

40 § Det främst placerade laget efter avslutat poolspel är kvalificerat för kommande säsongs 
Badmintonliga. Övriga spelar i Division 1. 

41 § Om lag som kvalificerat sig för Badmintonligaplats avstår sin plats ska lag 2 i 
Badmintonligakvalet tillfrågas om att ta plats i Badmintonligan. Om lag 2 avstår tillfrågas 
lag 3 i Badmintonligakvalet, om lag 3 avstår tillfrågas lag 4 i Badmintonligakvalet. 
Därefter tillfrågas inga andra lag. 

1.2 Division 1-4 

42 § Division 1 – 4 genomförs som dubbelserie. 

43 § För vunnen lagmatch erhålls 2 poäng, för oavgjord match 1 poäng och för förlorad 
match 0 poäng. 

44 § Det lag som inom varje serie har uppnått högst poäng har vunnit densamma. 

45 § Spelare har rätt till en paus på 15 minuter mellan två delmatcher. 

46 § Segrarna i division 1 är kvalificerade till kval för deltagande i Badmintonligan. 

47 § Samtliga seriesegrare i Divisionerna 2 - 4 är kvalificerade för nästa års högre serie 

48 § Det sämst placerade laget i respektive serie flyttas ner till lägre serie, förutsatt att det är 
sju lag i serien.  

49 § Om det inför en kommande säsong uppstår en vakans i någon eller några av serierna, 
sker en påfyllning enligt beslut av SBF. 
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2 Arrangörskap  
50 § En förening som anmäler lag till seriespel ska vara beredd att ställa upp som arrangör. 

51 § Arrangören (hemmalaget) ansvarar för bokning av hall och tillräckligt många 
badmintonbanor för genomförande av seriesammandrag eller enskild lagmatch. 

52 § SBF fördelar lagmatcher i Badmintonligan, kval till Badmintonligan samt sammandrag i 
Divisionerna 1 – 4. Fördelningen framgår av det fastställda och publicerade 
spelprogrammet. 

53 § Lagmatch kan flyttas efter beslut av SBF. Om en match flyttas är det arrangörens ansvar 
att i god tid innan aktuell lagmatch informera berörda lag, funktionärer (matchledare, 
referee, domare, linjedomare) om ändringen.  

Exempel på skäl för flyttning av lagmatch är: 

 Att spelare blivit uttagen till landslagsuppdrag för seniorer eller U19/U17 
 Uttagningen måste vara gjord senast 30 dagar före aktuell lagmatch 

Med landslagsuppdrag menas att spelaren är att uttagen att representera sitt hemland i 
EM, VM och OS. 

54 § Arrangören av sammandraget ansvarar för att namn på deltagande spelare tydliggörs 
på lämpligt sätt. 

55 § Efter slutfört sammandrag ska arrangören skicka en kopia av seriefilen (filnamn BS Div 
1-4) till sverigerankingen@badminton.nu.   
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3 Fördelning av kostnader 
3.1 Badmintonligan samt kval till Badmintonligan 

56 § Kostnader för matchledare betalas av arrangören. 

57 § I kvalet till Badmintonligan fördelas hall- och/eller banhyror samt även bollkostnaden 
lika mellan de deltagande lagen. 

58 § I Badmintonligan och Lag-SM betalar arrangören (hemmalaget) alla kostnader för hall- 
och/eller banhyra samt bollar. 

59 § Kostnader för referee samt förbundsdomare uttagna av SBF betalas av arrangören. 

60 § Kostnaden för egna domare (minst distriktsdomare) betalas av arrangören. 

61 § Kostnaden för linjedomare betalas av arrangören. 

62 § I Badmintonligan och dess kval samt Lag-SM ska det vid varje bana finnas 
skyltar/bildskärmar med lagnamn och namn på spelare i pågående delmatch. 

3.2 Division 1-4  

63 § Följande kostnader ska fördelas lika mellan deltagande lag: 

 hall- och/eller banhyra  
 bollkostnad 
 refereekostnad (division 1) 

64 § Seriesammandraget ska genomföras med bollar som tillhandahålls av arrangören. 
Arrangören fakturerar deltagande lag i efterhand för kostnaden för bollar till 
självkostnadspris. 

65 § I Division 1 är det respektive lag som ansvarar för att de har en egen domare vid enskild 
lagmatch respektive vid seriesammandrag. Kostnad för egen domare betalas av 
respektive lag. 

66 § I division 1 ska det finnas skyltar med namn på deltagande lag i respektive 
delmatch/bana. 
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4 Lagsammansättning 
67 § Två eller flera föreningar kan delta i seriespelet med gemensamt lag. Lagnamnet för 

gemensamt lag ska börja med prefixet ”Team”. Ansökan görs på särskild blankett som 
ska vara SBF tillhanda senast sista dagen för anmälan till seriespel. Minst ett av 
föreningarnas lag måste vara kvalificerat till den division som det gemensamma laget 
ämnar spela i. 

68 § SBF beslutar om ansökan ska beviljas eller inte och beviljad ansökan gäller för en säsong 
i taget. 

69 § Den förening, vars lag är kvalificerat till den division man avser spela i, står som 
anmälare av serielaget. Det är anmälande förening som betalar anmälningsavgift och är 
ansvarig för eventuella sanktioner och sanktionsavgifter. 

70 § De föreningar som bildar ett gemensamt lag/team i seriespelet kan ha fler lag/team 
som deltar i seriespelet. 

71 § För förflyttningar av spelare mellan det gemensamma laget (Team-laget) och respektive 
föreningars övriga lag gäller samma regler som för övriga lag och föreningar.  

4.1 Omgångsprincipen 

72 § Under tiden ett seriesammandrag spelas, får en spelare i en förening inte delta i mer än 
ett av föreningens lag under samma helg. 

73 § Spelare, som i en match har spelat för lag i Badmintonligan, får inte spela för ett lag i 
lägre division förrän tidigast samma dag som laget i Badmintonligan spelar sin nästa 
match, eller tidigast två veckor efter spel i Badmintonligan. 

4.1.1 Badmintonligan 

74 § När en spelare har deltagit i mer än 50 % av de möjliga lagmatcherna i Badmintonligan, 
dess grundserie och mellanserie, får spelaren inte spela i eller representera lag som 
tillhör en lägre serie. 

4.1.2 Division 1-4  

75 § Spelare, som i en omgång (enkelmatch eller seriesammandrag), har spelat för ett lag, får 
inte spela för ett lägre placerat lag förrän tidigast samma dag som det högre laget spelar 
sin nästa omgång eller tidigast tre veckor efter spel i en serieomgång.  

76 § När en spelare har deltagit i mer än 50 % av möjliga lagmatcher i en serie får spelaren 
inte spela i eller representera lag som tillhör en lägre serie. 

77 § Om en förening har två lag i samma serie tillhör respektive spelare det lag genom hela 
seriesäsongen som spelaren först representerade. 

4.2 Lån av spelare 

Lån av spelare hanteras i dokument Licens- och Representationsbestämmelser. 
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5 Rankinglistor 
5.1 Badmintonligan 

78 § För samtliga lag gäller att föreningen inför seriespelet upprättar en rankinglista som 
omfattar minst sju herrar i singel.  

Dessa rankinglistor ska vara SBF:s kansli tillhanda senast 14 dagar före lagets första 
match. 

79 § Efter sportchefens godkännande publiceras dessa på förbundets hemsida. 
Rankinglistorna gäller för alla matcher under säsongen.  

En förening kan ändra sin ranking. Den reviderade listan måste vara SBF tillhanda minst 
10 dagar innan ändringen kan träda i kraft. Den reviderade listan gäller när sportchefen 
har godkänt listan. 

80 § Sportchefen äger att på eget initiativ ändra en förenings ranking. 

5.1.1 Kval till Badmintonligan 

81 § Det lag från Badmintonligan som ska spela kval till Badmintonligan behåller sin tidigare, 
av sportchefen, fastställda rankinglista. 

82 § De lag från respektive Division 1-serie som efter seriens slut deltar i kval till 
Badmintonligan ska senast en vecka efter sista matchen i serien skicka in en rankinglista 
till SBF. Rankinglistan ska omfatta minst sju herrar i singel. 

Rankinglistan fastställs av sportchefen och publiceras därefter på förbundets hemsida. 

5.2 Division 1-4  

83 § Inför för varje seriesammandrag ska varje lag upprätta en rankinglista i herrsingel. 
Rankinglistan ska lämnas till referee (div 1) eller matchledaren (div 2-4) senast 30 
minuter före lagmatchstart. 

84 § Samtliga spelare ska alltid ställas upp i styrkeordning oberoende av klasstillhörighet.  

85 § Efter att rankinglistorna kontrollerats och godkänts av referee (div 1) eller matchledaren 
(div 2-4) är de offentliga och ska anslås i hallen på lämpligt sätt. 

86 § Rankinglistorna får inte ändras under det aktuella sammandraget. 
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6 Laguppställning inför lagmatch 
87 § U9 och U11 får ej delta i det nationella seriespelet. 

88 § Om ett lag i förväg har meddelat att de kommer till en match och saknar någon spelare, 
måste ändå motståndarlaget ha nominerad spelare på plats i hallen. Denne behöver 
dock inte vara ombytt. Om så inte är fallet ska delmatchen strykas. 

89 § Om ett lag inte kan spela minst fyra delmatcher, måste laget lämna walkover i hela 
lagmatchen. 

90 § Om en spelare diskvalificeras i en delmatch i en lagmatch får: 

 spelaren inte spela vidare i varken den aktuella lagmatchen eller i det aktuella 
sammandraget och spelarens delmatcher förloras 

 reserv inte sättas in i en annan delmatch i den aktuella lagmatchen där 
diskvalificerade spelaren finns med i laguppställningen 

91 § En diskvalificerad spelare får ersättas i en efterföljande lagmatch i det aktuella 
seriesammandraget. 

92 § En spelare, som diskvalificerats under seriespel, får inte delta i någon individuell tävling 
eller seriematch förrän SBF tagit beslut om eventuella ytterligare påföljder. 

6.1 Badmintonligan 

93 § Laguppställning inför en seriematch ska lämnas senast 3 timmar före start i aktuell 
lagmatch. 

94 § Laguppställning i herrsingel måste följa den av sportchefen godkända rankinglistan. Det 
är tillåtet att ställa över spelare i herrsingel. Det åligger Badminton Sweden att 
kontrollera laguppställningen och tillse att laguppställning publiceras så fort kontrollen 
är gjord. 

 

95 § Om en spelare i inlämnad laguppställning skadar sig under uppvärmning, inbollning eller 
match så att spelaren måste lämna w.o. eller ge upp matchen får spelaren ersättas i 
följande match om spelaren var uppsatt att spela i två matcher. Vid byte av spelare i 
herrsingel måste rankinglistan kontrolleras och följas i enlighet med 94 §. Om den 
skadade spelaren var uppsatt i HS1 kan spelaren som ursprungligen var uppsatt i HS2 
flyttas till HS1 om det är nödvändigt för att följa rankingen under förutsättning att HS2 
ännu inte har startat vilket definieras av 0-0 spela. Om HS2 redan spelas och laget inte 
har någon spelare med högre ranking tillgänglig måste w.o. lämnas även i HS1. Endast 
den skadade spelaren får ersättas i dubbelkategorierna. 

96 § I de fall där det är uppenbart att en spelares prestationsförmåga är väsentligt nedsatt 
på grund av sjukdom eller skada, ska referee ändra rankingen så att en för dagen 
rättvisande ranking tillämpas. 
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97 § Om ett lag inte lämnar in laguppställning i tid förlorar laget möjligheten att välja i vilken 
ordning delmatcherna ska spelas. Spelordningen väljs då av motståndarlaget men 
reglerna i 116 § ska fortfarande följas. 

98 § Om ett lag saknar en eller flera spelare ska walkover lämnas enligt följande Tabell 1. 

Tabell 1: Översikt över vilka delmatcher som ska lämnas WO vid avsaknad av spelare i BL. 

Saknas Aktuell match  Saknas Aktuell match 

1 dam DD 1 herre HD 2 

2 damer DS, DD, MD 2 herrar HS2, HD2 

 3 herrar HS2, HD2 

99 § Vid walkover anges wo i namnkolumnen och resultatet 11 - 0, 11 – 0, 11 - 0 skrivs i 
resultatkolumnen. 

100 § Vid uppgiven match skrivs den aktuella ställningen i matchprotokollet med kommentar 
uppgivet. 

6.2 Division 1-4 

101 § Laguppställning inför en seriematch ska lämnas till referee (div1) eller matchledare (div 
2-4) senast 30 minuter före start av aktuell lagmatch. 

102 § Laguppställning måste följa den av referee/matchledare godkända rankinglistan. Det är 
tillåtet att ställa över spelare i herrsingel och låta exempelvis första-, andra- och sjätte-
rankade spelare delta i lagmatch i nämnd ordning. 

103 § Spelare får högst delta i två delmatcher i olika kategorier. 

104 § Spelare som inte finns upptagna på rankinglistan får inte spela singel under 
sammandraget. Däremot är det inte något hinder för en lagmedlem som inte finns med 
på rankinglistan att spela dubbel. 

105 § Damer tillåts att spela herrkategorier i division 2 och nedåt under följande 
förutsättningar: 

 Dammatcherna är fyllda. 
 Elitklassad dam får ej rankas lägre än C-klassad herrspelare. 
 En dam och en herre kan ej ställa upp i herrdubbel. 
 Två damer kan ej ställa upp i mixeddubbel. 
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106 § Om ett lag saknar en eller flera spelare ska walkover lämnas enligt Tabell 2. 

Tabell 2: Översikt över vilka delmatcher som ska lämnas WO vid avsaknad av spelare i division 1-4. 

Saknas Aktuell match  Saknas Aktuell match 

1 dam DD 1 herre HD 2 

2 damer DS, DD, MD 2 herrar HS2, HS3, HD2 

 3 herrar HS2, HS3, HD1, HD2 

4 herrar Hel lagmatch 

2 damer och 
2 herrar 

Hel lagmatch  

107 § Vid walkover sätts wo i namnkolumnen och resultatet 21 - 0, 21 – 0 skrivs i 
resultatkolumnen. 

108 § Vid walkover av hel lagmatch gäller 8 – 0 i delmatcher, 16 – 0 i set och 336 – 0 i bollar 
(under förutsättning att det segrande laget kan spela alla matcher). 

109 § Om ett lag lämnat hel walkover (hela sammandraget) vid två olika sammandrag utesluts 
laget ur serien. 

110 § Om båda lagen lämnar walkover i samma delmatch ska denna delmatch inte räknas in i 
slutresultatet för lagmatchen. 

111 § Om en eller flera spelare i en inlämnad laguppställning inte kommer till start, får en 
reserv inte sättas in. 

112 § Om en spelare måste ge upp en delmatch, är det ändå möjligt för spelaren att spela en 
senare delmatch, om denne är uppsatt att spela en sådan.  

113 § Om en spelare tvingas ge upp pågående match förloras den aktuella delmatchen. 
Däremot får reserv ersätta den skadade spelaren om denne är nominerad att spela 
ytterligare en delmatch i lagmatchen. 

114 § Om en reserv sätts in i en delmatch ska reserven sättas in på den skadade spelarens 
plats under förutsättning att rankingen följs. Om rankingen inte kan följas efter bytet, 
ska referee/matchledare korrigera laguppställningen för de matcher som inte påbörjats 
så att rankinglistan följs. I övrigt får inga ändringar göras i inlämnade laguppställningar. 

115 § Om en delmatch måste ges upp på grund av skada eller dylikt, gäller att den förlorande 
parten tillgodoräknas eventuellt vunnet set och vunna poäng.  
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7 Matchordning 
7.1 Badmintonligan 

116 § Efter det att referee kontrollerat att laguppställningen följer aktuell rankinglista lämnas 
dessa till respektive lagledare som tillsammans med referee ska besluta om följande 
procedur för att bestämma matchordningen:  

 Hemmalaget väljer vilken delmatch som ska spelas som nr 1.  
 Bortalaget väljer vilken delmatch som ska spelas som nr 2. Ingen spelare från 

match nr 1 får spela match nr 2.  
 Om match nr 1 är en HS eller HD måste lagledaren välja DS, DD eller MD eller det 

omvända.  
 Hemmalaget väljer match 3. Ingen spelare från match 3 får ha varit med i match 

nr 1 eller 2. 
 Bortalaget väljer match nr 4.  
 Hemmalaget väljer match nr 5. 
 Om något lag väljer mixeddubbel är det därefter fritt för nästa lag att välja en 

herr- eller dammatch, förutsatt att de spelare som sätts upp inte har spelat i den 
föregående mixedmatchen. 

117 § Vid varje lagmatch ska det vara spel på båda banorna samtidigt med högst 5 minuters 
paus mellan ”sista boll i en match” till start av match (”noll – noll spela”) i nästa 
delmatch. 

118 § Om det skulle uppstå en försening i lagmatchen, exempelvis att en enskild delmatch 
drar ut på tiden, äger referee rätt att ändra den fastställda matchordningen. 

7.2 Division 1-4 

119 § Samtliga serier ska spelas med åtta delmatcher och med följande matchordning:  

 Herrdubbel 1  
 Damdubbel  
 Herrdubbel 2  
 Damsingel  
 Herrsingel 1  
 Herrsingel 2  
 Herrsingel 3  
 Mixeddubbel 

120 § Referee/matchledare kan i samråd med berörda lagledare besluta om ändrad 
matchordning. 
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8 Avgifter 
121 § Inför varje ny säsong fastställer SBF aktuella avgifter för att delta i seriespel. Uppgift om 

detta finns på förbundets hemsida. 

122 § Eventuella avhopp från Badmintonligan ska meddelas senast 15 maj. Återbud efter det 
datumet resulterar i 15 000 SEK i straffavgift. 

123 § Om ett lag lämnar walkover på grund av force majeure avgör SBF om avgift ska utgå 
eller inte. 

124 § Lag som efter anmälningstidens utgång innevarande säsong lämnar helt återbud till 
seriespelet ska utöver serieavgiften betala ersättning till SBF enligt nedan. 

 Division 1 3000 SEK 
 Division 2-3 2500 SEK 
 Division 4 1000 SEK 

125 § Om ett lag uteblir från en lagmatch/seriesammandrag utan att i förväg ha meddelat 
arrangör och motståndare senast en vecka innan aktuell lagmatch/sammandrag, är 
laget skyldig att ersätta, dels den arrangerande föreningen, dels motståndarlaget för 
dessas kostnader för och i samband med matchen exklusive resekostnader. 

126 § Lag som uteblir måste säkerställa att information därom nått arrangör och 
motståndarlag. 

127 § Lag som efter ett kval till Badmintonligakval kvalificerat sig för spel i Badmintonligan och 
därefter avstår från sin Badmintonligaplats, ska betala SEK 10 000 i straffavgift till SBF. 

128 § Lag som under pågående säsong väljer att avbryta fortsatt seriespel eller trots att man 
är kvalificerad för seriespel nästkommande säsong avstår från seriespel, kan drabbas av 
påföljd som beslutas av SBF. Möjliga påföljder är: 

 Nedflyttning i seriepyramiden och/eller 
 Uttagande av straffavgift   

129 § I de fall lag saknar domare till sammandrag/lagmatch i division 1 tar SBF ut straffavgift 
av laget. 
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9 Tekniska funktionärer 
130 § Om det inte finns domare i en eller flera matcher så har referee rätt att utdela 

tillsägelser och varningar såväl under som efter match. 

131 § Under eller efter en delmatch eller en lagmatch kan även coacher och ledare bestraffas 
för olämpligt uppträdande. 

132 § Utsedd referee kan diskvalificera en spelare, men en domare får inte diskvalificera.  Om 
det inte finns en utsedd referee är det matchledaren som övertar rätten att besluta om 
diskvalifikation. 

9.1 Matchledning 

133 § Vid samtliga seriematcher (såväl enskilda matcher som sammandrag) ska det alltid 
finnas en matchledare utsedd. 

134 § När det inte finns en referee närvarande åligger det matchledaren att utöva de 
befogenheter som en referee har. 

135 § Matchledare ska ta del av och följa den särskilda PM som publiceras på hemsidan inför 
varje ny säsong, samt även följa de bestämmelser som finns sektion Uppförandekoder 
samt klädsel. 

136 § En matchledare förutsätts känna till spelreglerna, uppförandekoderna, olämpligt 
uppträdande, samt de relevanta seriebestämmelserna. 

137 § Matchledaren får ej delta i spel. 

9.2 Referee 

138 § Badmintonligan, Lag-SM, kval till Badmintonligan och Division 1 leds av en referee som 
tas ut av SBF. 

139 § I Division 2 och lägre serier utser SBF inte någon referee. Om en arrangör önskar hjälp 
av en referee, utses denne av den lokala arrangören. 

9.3 Domare 

140 § Krav på utbildade domare gäller i samtliga delmatcher i Badmintonligan, Lag-SM, kval 
till Badmintonligan samt Division 1. 

9.3.1 Badmintonligan 

141 § SBF tar ut förbundsdomare till Badmintonligan, Lag-SM och kval till Badmintonligan. 

142 § Lag-SM får endast dömas av förbundsdomare.  

143 § I Badmintonligan, Lag-SM och kval till Badmintonligan ska det i varje delmatch finnas en 
huvuddomare och en servedomare. 

144 § I Badmintonligan och kval till Badmintonligan ska det till varje delmatch finnas minst två 
linjedomare. 
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145 § I Lag-SM ska det till varje delmatch finnas minst fyra linjedomare. 

9.3.2 Division 1-4 

146 § I Division 1 ska det finnas utbildade domare som kan agera som huvuddomare i varje 
delmatch. Det åligger varje deltagande lag att ta med en egen utbildad domare. Detta 
gäller oberoende av om det är en enkelmatch eller ett seriesammandrag som ska 
spelas. 

147 § Respektive förening ska inför varje match (enkelmatch som sammandrag) och senast en 
vecka i förväg, till arrangören meddela namnet på sin utbildade domare. 

9.4 Övriga funktionärer 

148 § En siffervändare är inte någon teknisk funktionär utan denne har enbart till uppgift att 
visa den aktuella poängställningen i matchen. 

149 § För divisioner 2 – 4 gäller att deltagande lag ska ha en siffervändare tillgänglig. 

10 Protester 
150 § Endast lagledare får avge protester. Protest kan avse: 

 Laguppställning 
 Materiel 
 Giltighet av match 
 Tävlingsförhållanden 

151 § Om en protest gäller giltigheten av match, ska protesten skriftligen skickas in till SBF och 
vara förbundets kansli tillhanda senast tredje dagen efter matchdagen. 

152 § Om en protest avges ska detta meddelas till matchledaren/ referee och 
motståndarlagets lagledare. Protest måste avges innan aktuell lagmatchen påbörjas. 
Anteckning om protest ska göras på lagmatchprotokollet och båda lagledarna ska skriva 
under. 

153 § Lagmatchen ska spelas även om protest avgivits. 

10.1 Badmintonligan 

154 § I Badmintonligan, Lag-SM och kval till Badmintonligan är protest mot laguppställning 
avseende spelstyrkan hos spelare/par endast möjlig om laguppställningen innehåller 
spelare/par som inte finns medtagna på den godkända rankinglistan. 
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10.2 Division 1-4 

155 § I Divisionerna 1 – 4 ska protest mot laguppställningen avseende spelstyrkan hos 
spelare/par göras skriftligen till matchledaren innan den aktuella lagmatchen har 
startat. Matchledare ska omgående delge motståndarlagets lagledare protesten, notera 
protesten på lagmatchprotokollet samt tillse att lagledarna skriver under 
lagmatchprotokollet.    

156 § Om protesten accepteras korrigerar matchledaren laguppställningen i enlighet med 
protesten. Annan ändring får inte göras. Därefter ska matchen snarast startas. 

157 § Om protesten inte accepteras kommer prövning av protestens giltighet att göras av 
Tävling/Serie i efterskott. Tävling/Serie beslut om protestens giltighet kan inte 
överklagas. Om protesten godkänns riskerar laget att förlora delmatcher/lagmatchen. 

11 Priser 
11.1 Lag-SM 

158 § Segrande lag erhåller  

 SM-tecken till föreningen  
 SM-tecken till de spelare som har deltagit i finalspelet  
 SM-tecken till övriga spelare i laget förutsatt att dessa spelat i lagmatcherna 

(grundserie och slutspel) 

159 § Segrande lag i Lag-SM är kvalificerat att delta i Europacupen för klubblag. 

160 § Förlorande finalist erhåller:  

 Silverplakett till föreningen. 
 Silverplaketter till de spelare och lagledare som deltagit i finalspelet. 
 Silverplaketter till övriga spelare i laget förutsatt att dessa spelat i lagmatcherna 

(grundserie och slutspel). 
 RF medalj i silver. 

11.2 Division 1-4 

161 § Åtta spelare i segrande lag i respektive division 1-4 erhåller SBF:s seriemedalj.  
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12 Faciliteter 
162 § Seriespel får endast ske i reglementsenlig hall. Detaljerade krav på hall med tillhörande 

utrustning framgår av sektion Tävlingsbestämmelser. 

12.1 Badmintonligan 

163 § I Badmintonligan, Lag-SM och kval till Badmintonligan ska det vid varje bana finnas: 

 Godkända domarstolar 
 Stolar för servedomare 
 Stolar för linjedomare, minst 2 helst 4 
 Stolar för coacher, 2 per kortsida 

12.2 Division 1-4 

164 § I Division 1 ska det finnas: 

 Domarstolar 
 Stolar för coacher, 2 per kortsida 

165 § I divisionerna 2 – 4 ska det finnas: 

 Siffervändarstolar 
 Stolar för coacher, 2 per kortsida 
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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 tävlingsarrangemanget. 

 

*Utöver denna avgift betalas ordinarie serieavgift 

 
Regel 

 
Beskrivning av överträdelse/regelbrott 

 
Påföljd/sanktionsavgift 

122 § 
 
Avhopp från Badmintonligan efter den 15 maj.  

 
15 000 SEK 

123 § 

 
Walkover av lag i seriesystemet på grund av force 
majeure. 

 

 
Eventuell sanktionsavgift 

beslutas av SBF i varje enskilt 
fall 

124 § 
Lag som efter anmälningstidens utgång innevarande 
säsong lämnar helt återbud till seriespelet i division 
1-4.  

 
Division 1           3 000 SEK* 
Division 2-3        2 500 SEK* 
Division 4            1 000 SEK* 

125 § 
Lag som efter ett kval till Badmintonligakval 
kvalificerat sig för spel i Badmintonligan och därefter 
avstår från sin Badmintonligaplats. 

10 000 SEK 

146 § Om domare saknas i lagmatch i division 1 1 500 SEK/lagmatch 

147 § Om domare ej anmäls till arrangerande förenings 
matchledare minst en vecka innan match i division 1 500 SEK 


