
 

Inbjudan till Skånes Ungdomsserie, säsongen 2022-2023 

Skånes Badmintonförbund vill härmed bjuda in skånska föreningar till Skånes Ungdomsserie! 

En serie för alla Skånes badmintonungdomar oavsett nivå i åldersklasserna U11, U13 och 

U15, med korta, intensiva och engagerande lagmatcher där varje boll skapar spänning och 

engagemang! Fem individuella matcher per lagmatch, en per kategori om tre set till elva! 

Endast sammanlagd bollkvot räknas i slutändan. 

Vi siktar på initialt två sammandrag för att undvika krockar med seniortävlingarna men även 

individuella ungdomstävlingar. Det kan bli så att det kan behöva utökas till fler sammandrag, 

men det beror mycket på hur många anmälda lag det blir. 

 

Formatet erbjuder korta, intensiva, givande, engagerande och publikvänliga lagmatcher! Där 

alla kan möta alla! Och varje poäng räknas! Deltagande med fullt lag blir alltid bättre än WO! 

Om du så bara tar 1p till laget och erhåller några läropengar är det bättre än inget! Alla 

kommer att betyda något för sitt lag! Vi vill på så vis stimulera ungdomarna att våga utmana 

vem som helst, utöka sina spelmässiga och sociala färdigheter genom deltagande i och 

stöttning av varandra i ett lag! Samtidigt får varje klubb en god lagmässig värdemätare på sin 

ungdomsverksamhet, att använda som stimulans och inspiration för klubben över tid. 

 
Åldersklasser:  U11, U13 och U15                                                                                                                   

Antal spelare per lag:  Minst 4 stycken – 2 killar och 2 tjejer                        

Delmatcher i en lagmatch: HS, DS, HD, DD, MD                                                       

Speldatum: Initialt två datum, 23/10 och 12/2. 

Skånes Badmintonförbund har en stor förhoppning om att distriktets samtliga klubbar 

anstränger sig till det yttersta för att anmäla så många lag som möjligt. Vi tror nämligen att 

serien erbjuder en väldigt rolig och givande form av lagspel. På sikt hoppas vi att denna 

ungdomsserie ska bidra till att utveckla främst bredden och rekryteringen inom skånsk 

badminton.  

 

Om man inte kan få ihop ett fullt lag i klubben men gärna vill delta, så anmäl laget ändå, så 

ser vi över möjligheterna att bilda ett gemensamt lag med en annan klubb. 

Anmälan sker till sdf@skanesbadminton.com senast 30 september!  

Meddela då också om ni kan arrangera någon omgång och i så fall för vilka åldersklasser. 

Kort därefter sammanställer Skånes Badmintonförbund spelschemat på sin hemsida. 

 
Välkomna! 
Skånes Badmintonförbund 


