
”Badminton for alle” 

TURNERINGER UTENFOR DISTRIKTET: 

Lokale turneringer arrangeres av vår egen 

klubb, men også Brodd og Sola badminton-

klubb. Ellers er det mulig å delta på turneringer 

både i vår badmintonkrets (sør), men også  

ellers i landet.  

Så langt som mulig tilstreber klubben å stille 

med lagleder på turneringer med deltakere fra 

klubben. Det er likevel viktig å være klar over 

at den enkelte selv må ordne reise og overnat-

ting. Ofte vil arrangøren oppgi informasjon om 

overnattingsmuligheter i informasjonen om 

turneringen. 

 

stavangerbadminton.no 

Informasjon om 

turneringsdeltagelse 
post@stavangerbadminton.no 

Stavanger 
Badmintonklubb 

Har du spørsmål, ta kontakt med 

styret, trenere eller aktivitetsledere i 

de ulike hallene.  

Kontaktinfo finner du på klubbens 

hjemmeside: 

Www.stavangerbadminton.no 



Stavanger badminton sin visjon er ”Badminton for   

alle”. Derfor gjør vi det vi kan for at barn, unge og 

voksne kan oppleve gleden av å trene/spille badminton 

uansett hvilket nivå det spilles på. Det betyr at klubben 

er åpen for både de som vil mosjonere litt så vel som 

de som ønsker å spille aktivt og delta på turneringer. 

De fleste badmintonklubber i Norge arrangerer med 

jevne mellomrom turneringer, og på de fleste turne-

ringene er det deltakere på ulike nivå. Vi ønsker at så 

mange SBK-spillere som mulig skal delta på turneringer, 

og derfor vil vi gjennom denne lille folderen gi litt in-

formasjon som kan være viktig å vite om turnerings-

deltakelse. 

 

ULIKE TURNERINGER: 

Grovt sett kan vi skille 

mellom to ulike turne-

ringsformer med mind-

re det spilles på nasjo-

nalt/internasjonalt 

nivå. Den ene som er 

åpen for alle er vanlig turnering. Den andre er det som 

betegnes som R-turnering eller ranking-turnering. Ved 

ranking-turnering er det trenerne som avgjør hvem som 

kan delta.  

 

ULIKE KLASSER:                 

Barne– og ungdomsklassene er aldersinndelt. U11 

er spillere opp til 11 år, U13 er spillere opp til 13 

år, U15 er spillere opp til 15 år osv. Videre vil ofte 

klassene være inndelt i A og B (f.eks. U15B).  

Nybegynnere starter i B-klassen, og etter hvert vil 

en være kvalifisert til å spille i A-klassen. Dersom 

det er få deltakere på en turnering, hender det at 

klassene slås sammen.  

For voksne kan klassene være fra A til D, hvor 

mosjonister og nybegynnere gjerne foretrekker å 

spille i klasse C og D, mens mer erfarne spillere 

gjerne spiller i klasse B og A.  

LAGSERIE                

Lagserien er en annen type turnering, der de ulike 

klubbene setter sammen lag og konkurrerer med 

lag fra andre klubber. Klubbens samlede poengsum 

avgjør hvilken plassering klubben får ved sesong-

slutt.  

HVOR FINNER JEG INFORMASJON OM     

KOMMENDE TURNERINGER?    

Informasjon om turneringer finner du på 

www.badmintonportalen.no. Du finner også lenke 

til portalen via klubbens hjemmesider. Etter hvert 

som turneringen nærmer seg vil også trekningen 

kunngjøres her. Trekning kunngjøres ca en uke før 

turneringen, men det er viktig å være klar over at 

oppsettet kan bli endret. Derfor bør hver enkelt 

deltaker sjekke om det er foretatt justering dagen 

før turneringen starter.  

PÅMELDING TIL TURNDERING OG             

TURNERINGSAVGIFT:     

For å melde deg på en turnering, send mail til 

post@stavangerbadminton.no, oppgi hvilken 

klasser du melder deg på i (f.eks. U15). Oppgi 

også om du ønsker å spille singel (S), herredouble

(HD)/dame-double(DD) og/eller mix-double

(MD). Dersom du ønsker å spille double eller 

mix, men mangler partner, kan du oppgi at du 

søker partner.  

Klubben dekker deltakeravgiften, og det utgjør 

en av klubbens største utgiftsposter. Det er fordi 

vi ønsker å oppfordre alle til å delta på turne-

ringer både fordi det er kjekt og utviklende, og 

fordi det bidrar til å profilere klubben vår. 

VÅRE FORVENTNINGER TIL DELTAKERE:        

1.  Vi anmoder spillere i stille i klubbens t-

 trøyer. Kan kjøpes av styret v/Ingunn T. 

 Ellingsen, pris kr. 200,-.                                            

2. Spillere må stille i god tid før kampstart. 

 Programmet går fortløpende, og det 

 kan fort skje at vi ligger foran (men 

 også etter) spilleplanen.           

3.  Det forventes at spillerne varmer opp 

 før kampstart! Dette punktet er nær

 mest å betrakte som en betingelse for at 

 klubben dekker deltakeravgiften.  

Badminton for alle 


