
            

 
 
                       

 

Inbjudan till 

VICTOR BADMINTON SM Veteran 2023 
31 mars - 2 april i Tranås 

 
Tävlingsdatum 

31 mars kl. 09.00 (tidigast) (Mixeddubbel spelas helt klart under fredagen) (inledande 

   singelomgångar i några klasser startar eftermiddag/kväll) 

1  april kl. 09.00  (Inledande omgångar fram till och med kvartsfinal) 

2 april  kl. 09.30  (Semifinal och finaler) 

 
Tävlingsform 

Målet är att samtliga klasser ska spelas med 3-pool som grund likt tidigare år där det är möjligt. 
Kvalspel tillämpas inte.  
Mål: 3-5 deltagare = 1 pool. 6-11 deltagare = +2-pool+slutspel. 
12-26 deltagare = +1-pool+slutspel. 27-fler deltagare +1-pool+slutspel eller cup. 
Exakt spelmodell i de olika klasserna bestäms senare i samråd med SBF.  
 
Organisation  

Referee  Per Åke Andersson 070-6191296  perake007@gmail.com  

Tävlingsledare Jesper Lundberg 073-5041822  tranasbmkkassor@gmail.com  

Bitr. tävlingsledare Per-Åke Johansson 076-0253385  p-a.johansson@calypso.se  

 
Spelplats 

Bredstorpshallen, PEAB Arena  
Sportvägen 1, 573 36 Tranås  
 
Anmälan sker via Tournament software 

Victor Badminton SM Veteran 

Sista anmälningsdag är 2023-03-17 

 

Bollar 

Victor Master No.1 
  



            

 
 
                       

 

Anmälningsavgifter och betalning 

 SEK 400 kr per spelare i singel 
 SEK 450 kr per par i dubbel/mixed 
 Anmälningsavgifterna faktureras i efterhand till spelarens förening  

 
Restaurang/mat 

Lunch & cafeteria finns i hallen under speldagarna. 

 

Hotell 

Badhotellet i Tranås är officiellt hotell (kan endast bokas via Jesper Lundberg)  

Adress: Ågatan 16, 573 31 Tranås 

Tel.nr: 073-5041822 (Jesper Lundberg bokning), 0140-46200 (Badhotellet direkt) 

Webbadress: https://badhotellet.com  

Festmiddag på Badhotellet lördag kväll kan även bokas separat via Jesper om man väljer att bo 
någon annanstans, pris 425 kr. 

 

Transporter  

Transport ordnas under speldagarna mellan det officiella hotellet/station och hall, avstånd ca 3 km. 

Kontakta Jesper Lundberg, tel.nr: 073-5041822 för bokning. 
 

Strängningsservice 

Lars-Göran Bäck, Sveagatan 57A, 573 39 Tranås, tel.nr. 073-8180724, finns tillgänglig under 
speldagarna, transport från och till hallen kan ordnas. 
 

Fysio/sjukgymnast  

Finns i hallen under speldagarna. 

 
Övrigt  

Tranås BMK hemsida: https://www.tranasbadmintonklubb.se  

Facebook VSM grupp: https://www.facebook.com/groups/2260809324246848  

 


