
”Badminton for alle” 

TURNERINGER UTENFOR DISTRIKTET: 

Lokale turneringer arrangeres av vår egen 

klubb, men også Brodd og Sola badminton-

klubb arrangerer turneringer. Det er også mulig 

å delta på turneringer utenfor distriktet, både i 

vår badmintonkrets (sør), og ellers i landet.  

Så langt som mulig tilstreber klubben å stille 

med lagleder på turneringer med deltakere fra 

klubben. Det er likevel viktig å være klar over 

at den enkelte selv må ordne reise og        

overnatting. Ofte vil arrangøren oppgi informa-

sjon om overnattingsmuligheter i turnering-

innbydelsen. 

 

 

stavangerbadminton.no 

Informasjon om 
turneringsdeltagelse 

post@stavangerbadminton.no 

Stavanger 
Badmintonklubb 

Har du spørsmål, ta kontakt med 

styret, trenere eller aktivitetsledere i 

de ulike hallene.  

Www.stavangerbadminton.no 

Følg oss på Facebook 

 

NB—VIKITIG—NB 

HUSK Å ALLTID SJEKKE                

SPILLEPLANEN (PROGRAMMET) PÅ 

BADMINTONPORTALEN.NO, HELT 

FRAM TIL TURNERINGSSTART DA 

ENDRINGER KAN FOREKOMME 

GRUNNET SYKDOM ETC. 



Stavanger badminton sin visjon er ”Badminton for   

alle”. Derfor gjør vi det vi kan for at barn, unge og 

voksne kan oppleve gleden av å trene/spille badminton 

uansett hvilket nivå det spilles på. Det betyr at klubben 

er åpen for de som vil mosjonere litt, så vel som de 

som ønsker å spille aktivt og delta på turneringer. De 

fleste badmintonklubber i Norge arrangerer med jevne 

mellomrom turneringer, og på de fleste turneringene er 

det deltakere på ulike nivå.  

Vi ønsker at så mange SBK-spillere som mulig skal delta 

på turneringer, og derfor vil vi gjennom denne lille 

folderen gi litt informasjon som kan være viktig å vite 

om turneringsdeltakelse. 

ULIKE TURNERINGER: 

Grovt sett kan vi skille 

mellom to ulike turne-

ringsformer, med 

mindre det spilles på 

nasjonalt/internasjonalt 

nivå. Den ene er en 

vanlig turnering som er 

åpen for alle. Den andre er det som betegnes som   

ranking-turnering, dette markeres ved en RT i         

turneringsinvitasjonen . Ved ranking-turnering er det 

trenerne som avgjør hvem som kan delta og nivået er 

høyere enn ved vanlige turneringer.  

ULIKE KLASSER:                 

Barne– og ungdomsklassene er aldersinndelte:     

U11 er spillere opp til 11 år, U13 er spillere opp til 

13 år og U15 er spillere opp til 15 år osv. Videre vil 

ofte klassene være inndelt i A og B (f.eks. U15B). 

Nybegynnere starter i B-klassen, og etter å ha del-

tatt i en del turneringer, vil en være kvalifisert til å 

spille i A-klassen. Dersom det er få deltakere på en 

turnering, hender det at klassene slås sammen. Da 

blir B spillerne flyttet til A klassen, ikke omvendt.  

For voksne kan klassene være fra A til D. Mosjo-

nister og nybegynnere foretrekker gjerne å spille i 

klasse C og D, mens mer erfarne spillere gjerne 

velger å spille i klasse B eller A.  

LAGSERIE                

Lagserien er en annen type turnering, der de ulike 

klubbene setter sammen lag og konkurrerer med 

lag fra andre klubber. Klubbens samlede poengsum 

avgjør hvilken plassering klubben får ved sesong-

slutt.  

HVOR FINNER JEG INFORMASJON OM     

KOMMENDE TURNERINGER?    

Informasjon om turneringer finner du på 

www.badmintonportalen.no. Det er en åpen por-

tal, og du trenger ingen brukerkonto. Du finner 

også lenke til portalen via klubbens hjemmesider. 

Etter hvert som turneringen nærmer seg vil også      

trekningen kunngjøres her. Trekning kunngjøres ca 

en uke før turneringen, men det er viktig å være 

klar over at oppsettet kan bli endret. Derfor bør 

hver enkelt deltaker sjekke om det er foretatt 

justering dagen før turneringen starter.              

Vi kunngjør lokale turneringer på vår facebook-

side, og minner om påmeldingsfrist der. 

PÅMELDING TIL TURNDERING:    

Påmelding til turnering skjer via vår hjemmeside. 

Velg turnering under fanen konkurranse. Fyll ut 

skjema . Husk å markere om du ønsker å spille 

både single, mix og double. Du trenger ikke ha 

makker for å melde deg opp i double og mix, 

men hvis det er noen du ønsker/har avtalt å spil-

le med—fyll inn i navnefeltet. Alternativet er at 

vi søker makker, og atdu settes sammen med 

andre som også ønsker å spille mix/double uten å 

ha makker. 

Klubben dekker deltakeravgiften for medlemme-

ne, som er en av klubbens største utgiftsposter.  

VÅRE FORVENTNINGER TIL DELTAKERE:        

1.  Spillere skal stille i klubbtrøye (Ihht   

 nasjonalt regelverk er det ulovlig å spille

  turnering i kommersielle drakter som 

 f.eks. ManU, Viking. Velg derfor 

 nøytral trøye dersom du ikke har    

 mulighet til å spille med klubbtrøye).                         

2. Still opp i god tid før kampstart 

 (dvs senest 30 minutter før kampstart). 

 Det hender at en ligger foran (men også

 etter) spilleplanen.                              

3.  Det forventes at spillerne varmer opp 

 før kampstart!   

Badminton for alle 


