
 

 

 

 

 

Välkommen till Umeå och Svenska Mästerskapen i Badminton!  

Vi laddar för en intensiv och spännande badmintonhelg med 

fokus på idrottsglädje och hållbarhet!  

31 januari-2 februari 2020. 
 

I Umeå är det nära till det mesta! Både boendet och arenan ligger centralt i staden.  

IFK Umeå badminton vill tillsammans med alla Umeåbor välkomna dig hit och göra din 

badminton-upplevelse till något utöver det vanliga. Det är nämligen ingen tillfällighet att vi i 

Umeå har devisen “Umeå. Vill Mer.” Vi ser fram emot ditt deltagande och besök!    

Tävlingsarena 
Umeå Energi Arena, Gammliavägen 5, Umeå. 

Inbjudna 
Enligt svenska badmintonförbundets regelverk sektion F, kapitel 1.1: 

”Elitklassade spelare i singelkategorierna. I dubbelkategorierna måste minst en av spelarna i 

respektive par vara elitklassad.” 

 

Poänggränser för anmälan till SM:           

HS  > 4000 p  DS   > 3000 p  HD  > 4000 p   

DD  > 3000 p  MD  > 3000 p 

Tävlingsform 
Singel: Cup/Elimination. Dubbel/Mixed: Cup/Elimination 

Kval och huvudtävling 
Kvalspel kommer ske fredag 31 januari. 
Huvudtävlingen avgörs på lördag och söndag och avgöras mellan: 

32 spelare i HS och DS, 16 par i HD och DD samt 24 par i MD. 

Referee 
Daniel Sahlberg, 0723-352257, daniel.l.sahlberg@gmail.com 

Tävlingsledare 
Björn Andersson, 070-321 04 10 

  

https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/umea/scandic-plaza-umea?utm_campaign=gmb&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_content=plaza-umea
https://www.umea.se/umeakommun/kulturochfritid/idrottmotionochfriluftsliv/hallarochidrottsanlaggningar/umeaenergiarena.4.3384cf81262f93384480004820.html
http://www.ifkumea.com/start/?ID=162825
https://www.umea.se/umeakommun/kulturochfritid/idrottmotionochfriluftsliv/hallarochidrottsanlaggningar/umeaenergiarena.4.3384cf81262f93384480004820.html
mailto:daniel.l.sahlberg@gmail.com


 

Kontakter IFK Umeå badminton 
Mail: fkumeabadminton@gmail.com 

PO Johansson, 070-315 34 74. 

Björn Andersson, 070-321 04 10. 

Bollmärke  
Victor Gold Champion 

Startavgift 400 kr per kategori 
Bollar ingår i startavgiften. Avgiften faktureras till din klubb. 

Servering i Umeå Energi Arena 
Under tävlingsdagarna kommer varm mat, frukt, fika och smörgåsar att finnas till försäljning. 

Buffé på Scandic 
Scandic hotell erbjuder buffé på lördag kväll. 

Logi och hotellerbjudande 
Scandic hotell Plaza Umeå erbjuder rabatterade priser under SM. 

Pris/rum: Enkel Dubbel Trippel   

Må-ons: 790:- 945:- 1155:-  

To-sö: 640:- 745:- 955:- 

Bokning, senast 10 januari: 090-205 63 00, välj “grupp och konferens” eller maila till 

reservationumea@scandichotels.com 

Uppge “IFK Umeå Badminton” för att få specialpriserna! 

Transporter 
IFK Umeå erbjuder transport mellan Scandic Plaza och Umeå Energi Arena på fasta tider. 

Information om exakta tider sätts upp på Umeå Energi Arena samt på tävlingssidan.  

Bokning av mat, transporter och buffé 
Ett separat bokningsformulär kommer att skickas ut till anmälda klubbar.  

 

Välkommen med din anmälan! 
Onlineanmälan sker på Badmintonswedens tävlingssida. 

 

Sista anmälningsdag 5 januari 2020 

Sista återbudsdag 9 januari 2020 

 

Frågor kring anmälningar, lottning och seedning:  

Christer Olsson, 070-821 11 46 

christer.olsson@badminton.nu 

 

Lottning sker torsdag 9 januari kl 18.30. 
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