Inbjudan till

VICTOR BADMINTON SM 2023
3-5 februari i Malmö
3 februari
4 februari
5 februari

kl 13:00
kl 09:00
kl 09:00

Kvalspel
Individuella tävlingar fram till och med kvartsfinal
Semifinal och finaler

Organisation
Referee
Biträdande referee
Tävlingsledare
Bitr. tävlingsledare
Övriga frågor

Jan-Erik Sandin
0702-346 566
Pekka Lehto
0736-731 046
Hans Christensson
0708-905 992
Ludwig Siktröm
0723-504 131
auraungdom@hotmail.com

jansan66.badm@gmail.com

Spelplats
Malmö Badmintoncenter
Eriksfältsgatan 30, 214 55 Malmö
Tel: 040-885 00

Anmälan sker via Tournament software
Victor Badminton SM 2023 | Badminton Sweden (tournamentsoftware.com)
Sista anmälningsdag är 2023-01-20
SM för seniorer är öppet för:
• Singel - Alla elitklassade spelare.
• Dubbel – Minst en av spelarna ska vara elitklassad.
Utländsk medborgare, som representerar svensk förening, måste sedan minst två år före
tävlingens start ha varit bosatt i Sverige.
Se Badminton Swedens Regelverk sektion E och F.
Återbud efter sista anmälningsdag meddelas via mail till referee och tävlingsledning.

Tävlingsavgifter och betalning
•
•
•
•
•

SEK 500 kr per spelare i singel.
SEK 750 kr per par i dubbel/mixed.
Bollar ingår i anmälningsavgiften.
Anmälningsavgifter återbetalas ej vid återbud efter anmälningstidens utgång.
Den förening som har gjort anmälan faktureras i efterhand.

Restaurang
I Malmö Badmintoncenters restaurang serveras dagens lunch samt à la carte middag varje dag.
Betalning med kort, swish eller kontant.

Officiellt hotell
Malmö Arena Hotel
Hyllie Boulevard 12, 215 32 Malmö
Tel: 040-642 0400

Hotellbokning
Ett begränsat antal rum är avsatta till specialpris på Malmö Arena Hotel, beläget vid
Malmömässan. Bokning görs snarast, dock senast 2023-01-15 via denna bokningslänk:
https://www.bestwestern.com/en_US/book/hotel-rooms.88211.html?groupId=9G7BT1A6
För bokning av 4 rum eller fler, sänd din förfrågan till reservation@malmoarenahotel.com.
Din bokning måste garanteras med ett kredit- eller betalkort. Ingen förskottsbetalning görs och
bokningen är avbokningsbar fram till 16:00 på ankomstdagen. Betalning sker på hotellet.
Om kostnaden önskas fakturerad skickar du ett skriftligt faktureringsunderlag tillsammans med ditt
bokningsnummer till reservation@malmoarenahotel.com.
Observera att rätt ankomst- och avresedatum måste anges direkt högst upp på hemsidan efter
klicket på bokningslänken för att få tillgång till priset. Bokningskod: BADM230203

Transporter
Vi erbjuder transport för ackrediterade spelare/ledare mellan Malmö Arena Hotel och Malmö
Badmintoncenter samt till och från Malmö-Sturups flygplats.
Bokning av transport från Malmö-Sturups flygplats sker via mail till auraungdom@hotmail.com
senast 2023-01-31.
Närmaste Tågstation: Hyllie station, ca 250 m från Malmö Arena Hotel.

VÄLKOMNA till MALMÖ i februari 2023!

