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UNGDOMSPOLICY FÖR ANMÄLAN I HEMMA- OCH KLUBBTÄVLINGAR: 

Upp till och med spelare i ålder U15 sätts paren på klubbresor och hemmatävlingar ihop med utgångspunkten att 

spelarna så långt det är möjligt spelar med en klubbkamrat. Detta för att stärka lagsammanhållningen och öka 

känslan att man i dubbel/mix representerar klubben framför individen.  

Tränarna sätter samman paren utifrån att spelarna under säsongen ska få samma möjligheter som andra i samma 

åldersgrupp att spela mix och dubbel tillsammans med en klubbkamrat. 

Samma spelare bör ej anmälas öppen i flera klasser eller flera tävlingar i rad om partners från klubben finns i 

någon av klasserna. 

Variation i sammansättningarna bör eftersträvas för att alla ska känna lika värde och motverka utslagning. 

Föräldrar bör hållas utanför, och utan möjlighet att påverka, sammansättningsprocessen och ska ha förtroende för 

tränarnas roll och arbete. 

Sammansättningen av par kommuniceras samtidigt till berörda på ett för alla känt tillvägagångssätt.  

 

 

U9 – U11: Alla ska kunna spela med alla från samma träningsgrupp. Alla ska om möjligt spela två kategorier 

med spelare från klubben innan någon får spela tre kategorier. 

  

U13 Alla ska om möjligt spela två kategorier med spelare från klubben innan någon får spela tre kategorier. 

Rotera bland spelare som har liknande nivå. 

  

U15: Tränare kan sätta ihop par i samråd med spelare. Alla ska få möjlighet att spela minst två kategorier. Rotera 

bland spelare som har liknande nivå. 

  

U17: Om möjligt hitta en partner. Alla ska få möjlighet att spela två minst kategorier. 

  

Vi tar hänsyn till att spelare från vår klubb som spelar med spelare från någon annan klubb på SJT-nivå också 

vill spela någon klubbtävling/hemmatävling tillsammans. 

Gäller på klubb- och hemmatävlingar. 

  

Vid uttagningstävlingar (SJT, SM och liknande) kan det spelas med partner från annan klubb om tränaren 

godkänner det. 

 

IFK Umeås styrelse understryker att det är viktigt att vi följer den värdegrund som 

föreningen tillsammans beslutat om. 

Vi vill vara öppna, toleranta, jämställda och tydliga i vår kommunikation så att vi 

tillsammans skapar en trygg gemenskap i vår verksamhet. 

 

 

 

 

Styrelsen IFK Umeå Badminton i samarbete med Tränargruppen. 
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