
Ungdoms/rekryteringstävling 

Öppen för alla ungdomar födda 2001 eller senare som 

ännu inte tävlar regelbundet i de vanliga tävlingarna. 

Plats: Badmintonstadion, Bruksvägen 13, Ersboda, 

Umeå. Tel: 090-180995. Varmkorv, smörgåsar, frukt och 

fika finns att köpa på plats.  

Tävlingsform: Singel, 2+Pool med både A– och B-

slutspel 

Klasser: U9N, HSU11N, DSU11N, HSU13N, DSU13N, 

HSU15N, DSU15N, HSU17, DSU17. Klasser kan komma 

att strykas eller slås ihop vid få deltagare. 

Startavgift: 60kr, betalas på plats vid ankomst till hallen 

Bollar: Plastboll (ingår i startavgiften) 

Anmälan: Gå in på www.ifkumeabadminton.se, välj 

”tävlingskalender” i menyn och scrolla ner till Mars så 

hittar ni länkar till anmälningsformuläret. 

Tidsschema: komplett matchschema läggs ut på bad-

mintonsweden.tournamentsoftware.com ca. en vecka 

innan turneringen 

Övrig information: Alla deltagare hjälper till som siffer-

vändare under turneringen. Vinnaren i en match under 

poolspelet och förloraren i en match i slutspelet siffer-

vänder nästa match vid behov. 

Kontaktperson:  Daniel Tarander  

   070-239 38 42 

   Commdante82@gmail.com 

Sista anmälningsdag: Fredagen 2 Mars 

Motionssingeln 

Öppen för alla motionsspelare. 

Plats: Badmintonstadion, Bruksvägen 13, Ersboda, 

Umeå. Tel: 090-180995. Varmkorv, smörgåsar, frukt och 

fika finns att köpa på plats.  

Tävlingsform: Singel, 2+Pool med A-slutspel 

Klasser: Herrsingel resp. damsingel. Det behövs minst 4 

deltagare för att klassen skall bli av. 

Startavgift: 100kr, betalas på plats vid ankomst till hallen 

Bollar: Plastboll (ingår i startavgiften) 

Anmälan: Gå in på www.ifkumeabadminton.se, välj 

”tävlingskalender” i menyn och scrolla ner till Mars så 

hittar ni länkar till anmälningsformuläret. 

Tidsschema: komplett matchschema läggs ut på badmin-

tonsweden.tournamentsoftware.com ca. en vecka innan 

turneringen 

Övrig information: Alla deltagare hjälper till som siffer-

vändare under turneringen. Vinnaren i en match under 

poolspelet och förloraren i en match i slutspelet siffer-

vänder nästa match vid behov. 

Kontaktperson:  Daniel Tarander  

   070-239 38 42 

   Commdante82@gmail.com 

Sista anmälningsdag: Fredagen 2 Mars 

IFK droppen är en tvådelad tävling, en del för ungdomar som inte tävlar regelbundet i ”vanliga” tävlingar än, samt 

en del för motionärer/spelare med väldigt lite rankingpoäng. Läs mer om var del nedan. 

Tävlingen spelas den 17 Mars 


