Välkomna till 2019 års Badminton SM

Föreningsinformation 1

Bergsåkers Badmintonklubb har fått förtroendet av Svenska Badmintonförbundet att arrangera 2019
års Badminton SM. Det gör vi under SM veckan som går av stapeln i Sundsvall under v5.
Badmintontävlingarna kommer att avgöras mellan fredag 1 februari – söndag 3 februari.
SM-veckan firar 10 års jubileum i Sundsvall och då finns badminton med på programmet med alla 5
kategorier för första gången. Sammanlagt är det 24 idrotter som deltar och badminton är alltså en av
dessa. Följ länken för att komma till SM veckans webbsida där du kan ta del av mer information
angående arrangemanget i Sundsvall: Välkommen till Sundsvall
SVT kommer att sända badminton både via deras Tv-kanaler och via SVT play under söndagens
finaler. Ambitionen är också att under helgen kunna sända matcher via webben.

Tävlingsarena
SM tävlingarna kommer att genomföras i Sundsvalls sporthall. Fredagens kval kommer att spelas på
5-8 banor beroende på antalet deltagare, fördelat på både A- och B-hallen. Under lördagen och
söndagen används B-hallen för uppvärmning medan matcherna spelas i A-hallen. Söndagens
finalmatcher spelas mellan ca kl 15-18.
Under tävlingsdagarna kommer vi även att kunna erbjuda strängningsservice samt ett fysioteam.
I arenan kommer det att finnas möjlighet att köpa lunch, fika och annan förtäring.

Tävlingsanmälan
Anmälan görs online via tournament software.

Boende
I samarbete med First Hotel Strand kan vi erbjuda boende till SM-veckans lägsta pris för just er
badmintonföreningar. För att få dessa priser måste anmälan göras senast den 4 januari men helst
innan jul eftersom vi har begränsat antal platser. Se bifogad bilaga.

SM-buffé
På lördag kväll planeras det för en gemensam grillbuffé och underhållning på hotellet som kan
avnjutas efter avslutat spel. Buffén finns att köpa mellan ca kl 19 och 22. Anmälan till Bergsåkers BMK
kommer att behövas för att kunna ta del av detta. Mer information om SM-buffén och anmälan
kommer lite senare.

Transport
Spelare och ledare kommer att erbjudas transport mellan hotellet och tävlingsarenan. Körschema
kommer att finnas på hotellet och på tävlingsarenan. Vi kommer även att skicka ut schemat lite
närmare tävlingsdagarna.
Vi hälsar er varmt välkomna till ”sveriges vackraste stad”. Tillsammans får vi uppleva fantastiska
tävlingsdagar mitt i en pågående folkfest.
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