Tävlingsinformation för våra nya medlemmar
KM
När man spelat någon termin i vår badmintonskola kan det vara läge att testa på att tävla.
Vår ”Nybörjartävling” KM arrangerar vi själva här i Täby RacketCenter 1 gång på hösten och 1 gång på
våren. Den är till för våra barn/ungdomar i badmintonskolan och kanske någon i tävlingsgrupp som
inte tävlat förut.
• Tävlingen tar endast 2-3 timmar per åldersklass.
• Man får information om vilka tider som gäller ett par dagar innan tävlingen
• Man spelar endast singel och behöver ingen tävlingslicens
• Datum HT-21 är 16 oktober

O8-Cup
Nästa steg är 08-cup som arrangeras 8-10 gånger/år runt om på olika platser i Stockholmsområdet.
• I 08-Cup får man möta spelare i samma ålder och nivå från alla andra stockholmsklubbar.
• Tävlingen avgörs under en dag, lördag eller söndag.
• Man spelar endast singel och behöver ingen tävlingslicens
Årets 08-Cup-tävlingar hittar ni här:
https://www.tabybadminton.se/globalassets/taby-bm---badminton/08-cup-arrangorer-20212022.pdf

Nivå 1
När man gått långt i några 08-cup tävlingar och kanske t o m vunnit någon är nästa steg nationella
tävlingar som är öppna för alla spelare i de olika åldersklasserna. Man börjar med att anmäla sig till
Nivå 1.
• I dessa tävlingar kan man ställa upp i singel, dubbel eller mixed dubbel (Kille/tjej)
• Tävlingarna avgörs ibland på en dag och ibland på en hel helg beroende på antalet anmälda
• För dessa tävlingar krävs att man har tävlingslicens. Klubben löser en tävlingslicens (som
gäller hela säsongen 2021-2022) första gången man anmäler sig till en sådan tävling. Den
kostar ett par hundra kronor beroende på ålder.
• För licensavgiften och anmälningsavgiften till tävlingen får man sedan en faktura på via mail
från Täby Badminton.

Nivå 3
Nivå 3 är ytterligare en nivå högre som man kan testa på när man gått långt i Nivå 1.
Nivå 1 och Nivå 3 tävlingar spelas i regel samtidigt runt om i Stockholm
Nationell Tävlingskalender Nivå 1 och uppåt:
https://badmintonkal.nysida.se/web/hem/?modvid=0&modid=0&modsort=0&noindex=1&modsdate=2021-0701&modedate=2022-06-30&modid3=0&modid4=0

Åldersklasser i samtliga tävlingar
U9 (född 2013-14), U11 (2011-12) U13 (2009-10), U15 2007-08), U17 (2005-06), U19 (200304)
•
•

Anmälan till alla tävlingar gör man på vår anmälningslänk
Se information om
Tävlingsanmälningar:
http://www.tabybadminton.se/Nyheter/Klubbnyheter/anmalningslanktillallatavlingar/
Information om lottning och matchtider i 08-Cup, Nivå 1 och 3 hittar man på:
http://badmintonsweden.tournamentsoftware.com/tournaments

All denna information hittar ni på vår hemsida www.tabybadminton.se under
”klubbnyheter”
Har ni frågor/funderingar – hör av er till peter@tabybadminton
eller ring Peter: 070-544 82 42

