
 
 
Information om ungdomsserien 2022/2023 

I väldigt många har ”Ungdomsserien” spelats i Stockholm.  
Den pausades både säsongen 2020-2021 och 2021-2022 beroende på Covid-pandemin. 
Nu vill Stockholms Badmintonförbund återigen få i gång den. 
 
Ungdomsserien är ett bra tillfälle för alla att komma ut och tävla. Det är roligt att tävla som 
ett lag och att träffa spelare från andra klubbar i Stockholmsområdet.  
Ungdomsserien i Stockholm spelas i år i klasserna  U13 och U15 
Det finns dels serier för mixade lag och dels för rena pojklag 
Tanken är att man i första hand skall spela med barn/ungdomar som normalt spelar på Nivå 
1-2 tävlingar, men även Nivå 3 
 
 

 
U13 Mixat lag   
Lagledare: Tor Nordström + Mikael Grundström och Christian Rissel har 
meddelat att de kan hjälpa till 
Uttagna spelare:  
Killar:  Eric Rissel, Ronny Nguyen, Carl Dahl Sandegren, Sixten Tardelius Hemborg 
Tjejer: Elise Nordström, Tyra Grundström, Yuhe Hu, Linnea Lind 

U13 Pojklag 
Lagledare: Magnus Vennberg, Robert Bjurskog 
Uttagna spelare 
Simon Gaude, Yngve Forslund, Elliot Bjurskog, Aariv Dass, Max Vennberg 

U15 pojklag 
Lagledare: Staffan Strand och Niklas Blanksvärd 
Uttagna spelare: 
Samuel Strand, Alexander Blanksvärd, Niklas Ma, Ludvig Morskogen, Marcus Lu, Hjalmar 
Wallensten, Axel Dahl Sandegren 
 



 
Det behövs minst 4 st spelare i varje lagmatch. 
I mixade lag:  2 killar + 2 tjejer 
Här spelar man både HS, DS, HD, DD och mixed 
I pojklag: 4 killar 
Här spelar man HS och HD 
 
Ungdomsserien brukar alltid vara mycket uppskattat. Barnen/ungdomarna gillar lagspel och 
det ger ytterligare gemenskap och klubbanda. 
 
 

Vi beho ver hja lp av er fo ra ldrar! Vi beho ver lagledare! 

 
Lagledare sökes 
Det är inte bara barnen som får ha roligt tillsammans och träffa andra spelare från andra 
klubbar i Stockholmsregionen, nu kan du som förälder ta chansen att ställa upp som 
lagledare. Att fungera som lagledare är både roligt och spännande. Kort går det ut på att 
sammankalla laget inför match, ansvara för laguppställning och matchprotokoll. Man får 
chansen att träffa andra badmintonföräldrar och dela glädjen med barnen/ungdomarna i 
laget. 
Alla kan vara lagledare, det krävs ingen erfarenhet, då vi ledare går igenom rollen som 
ansvarig för ett lag i Ungdomsserien. Vi hoppas ni ställer upp så att alla 3 lagen får minst 2 
lagledare. 
 
Vid frågor, funderingar samt anmälan till lagledaruppgiften kontakta Peter Axelsson: 
070-544 82 42 eller peter@tabybadminton.se 
 
Informationen från Stockholms Badmintonförbund är tyvärr lite sen, men Ungdomsserien 
spelas i serieomgångar på helger i olika hallar runt om i Stockholm. 
Datumen är nu bokade:  
12 februari 
19 mars 
26 mars 
2 April 
23 April 
 
 
Eftersom det är många helger och vi inte vill riskera att få lämna WO har vi tagit ut stora 
trupper så att barnen kan turas om att spela. 
När vi vet speldatum kan vi bestämma vilka spelare som blir uttagna till respektive lagmatch. 
Inför varje sammandrag kontaktas samtliga uttagna spelare av respektive lagledare som har 
ansvar för laget.  
  
Mvh 
Peter, Mattias och Nina 

mailto:peter@tabybadminton.se


 
 



 



 

 


