
 
 

Tävlings-PM 
Sundsvall Open 
25 - 26 februari 
 
Några viktiga punkter för att bidra till att tävlingen blir minnesvärd, sevärd och av 
god kvalitet. Samtliga spelare, ledare och domare ska ta del av följande PM. 
 
WALKOVER, ÅTERBUD, ÄNDRINGAR 
Om spelare måste lämna återbud (walkover) skall detta anmälas snarast möjligt till 
arrangören. 
E-post-adress för detta är info@bbmk.se eller telefon 070-5805868 
 
TÄVLINGSKONTAKT / TÄVLINGSLEDARE 
Håkan Melker, E-post: info@bbmk.se Telefon 070-580 58 58 
 
REFEREE 
Jan-Erik Sandin, E-post jansan66.badm@gmail.com Telefon 070-234 65 66 
 
Referee är den högst ansvarige för tävlingen. Refereen är den som fattar avgörande beslut 
kring allt som rör tävlingen. Referee har också befogenhet att utdela svart kort d.v.s. att 
diskvalificera en spelare. 
Referee kan och får inte ändra domslut, exempelvis meddela om en boll är ”ute” eller ”inne” 
och inte heller meddela åsikt angående domslut som avges. Däremot äger referee rätt att när 
som helst agera för att beivra olämpligt uppträdande som inte är att hänföra till matchspel. 
 
HALLAR 
Seniorer: Baldershallen 1-2, Lasarettsvägen 22, Sundsvall 
U11,U13 lördag: Engelska skolans idrottshall, Universitetsallén 26, Sundsvall. 
U15,U17, U11 (söndag), U13 (söndag): Baldershallen 4, Lasarettsvägen 22, Sundsvall 
 
WIFI 
Fritt WiFi, gästnätverk, finns på Baldershallen. 
 
WEBSÄNDNING OCH LIVESCORE 
Under hela helgen kommer det att vara livescore från 10 banor i Baldershallen 1-2. 
 
MATCHTIDER / MATCHUTROP 
Tävlingen startar kl. 08.30 på lördag och kl. 09.00 på söndag.  
Matcher kommer att följa det lagda tidsschemat, men kan ropas ut upp till 30 minuter 
före angiven tid. 
Det är alla spelares ansvar att ha koll på när det är match och vara uppvärmd och spelklar i 
god tid innan matchstart och direkt när match ropats ut bege sig till annonserad bana. För att 
en match skall skjutas upp krävs omständigheter som spelaren inte kan råda över. 
Referee har rätt att diskvalificera spelare som inte kommer i tid till uppropad match. 
 
INFORMATION UNDER TÄVLINGEN 
Fortlöpande information under tävlingen ges på tävlingens sida på tournamentsoftware.com 
. 
BOLLAR 
Tävlingen spelas med Victor Master Ace. 



 
 

Begagnade bollar ska läggas i korgar i anslutning till banorna. 
 
TÄVLINGSDRÄKT 
Tävlingsdräkten består av kortärmad tröja och kort byxa/kjol. 
Om det på tröjan finns angivet föreningstillhörighet tillåts reklam på tröjan utan restriktioner. 
Om detta saknas måste gällande reklamregler fastställda av BWF vara uppfyllda. 
Reklam får förekomma på följande ställen: Vänster ärm, höger ärm, vänster axel, höger axel, 
vänster krage, höger krage och tröjans framsida och det totala antal reklamer får vara högst 5. 
Bortsett från tröjans framsida får det finnas högst en reklam per plats och varje reklam får 
vara högst 20 kvadratcentimeter. 
Reklam i form av ett ”band” får på tröjans framsida inte vara högre än 10 cm och på tröjans 
baksida inte högre än 5 cm. 
Vid osäkerhet ska referee tillfrågas och det är referee som avgör vad som är tillåtet. 
Varje förening bör sträva efter att om en spelare spelar i klubbdräkt så ska även namnet 
på spelaren finnas tryckt på tröjans baksida. 
 
DOMARE 
Domare kommer att finnas i samtliga elitmatcher under såväl lördag som söndag. 
 
LINJEDOMARE 
Linjedomare kommer att finnas under söndagens elitmatcher. 
 
SJUKVÅRD 
Första hjälpen-kunnig personal kommer att finnas tillgänglig i hallen. 
Hjärtstartare och akutväska finns på Baldershallen. 
Akutväska finns på Engelska skolans idrottshall. 
 
UPPTRÄDANDE UNDER MATCH 
Uppträdande under match samt i och kring hallen i övrigt skall vara korrekt och sportsligt. 
Spelare och ledare ska ha tagit del av dokumentet ”Uppförandekoder” på förbundets hemsida 
under Tävling/Serie, Regler & Bestämmelser. 
Domarna är särskilt uppmärksamma på följande situationer: 
∙ Svordomar eller olämpligt språkbruk 
∙ Slag i nätet eller mot annan utrustning kring banan 
∙ Kastande av racket (före, under och efter att match har avslutats) 
∙ Fördröjande av spelet 
∙ Olämpligt uppträdande (såväl mot motståndare, tekniska funktionärer som publik) 
Vid brott mot bestämmelserna kan spelaren få en tillsägelse, en varning (gult kort), 
”fel” (rött kort, dvs poäng till motståndaren) och i mycket allvarliga fall bli diskvalificerad. 
Spelreglerna, § 16.6. 
Olämpligt uppträdande, såväl på som utanför banan, kommer att rapporteras till SBF. 
 
COACHNING SENIORER 
Coachning är tillåtet, men absolut INTE när bollen är i spel eller om det är störande för 
övriga. 
Om domaren bedömer att coachens uppträdande är störande eller distraherar motståndaren 
skall domaren tillkalla Refereen. Vi påminner också om att coacher ska ha sina mobiler 
avstängda. 
Coach ska omedelbart lämna banan när domaren annonserar att det är 20 sekunder kvar av 
paus. 



 
 

Coach ska sitta i de stolar som finns bakom banorna. 
Coach med olämplig klädsel, t.ex. kortbyxor eller flip flop-skor, kommer att avvisas eller bli 
ombedd att klä sig korrekt. 
 
COACHNING UNGDOMAR 
Coachning för U11 och U13 är endast tillåtet vid set byte. 
Coachning för U15 är tillåtet vid 11 poäng och vid set byte. 
 
FORTLÖPANDE SPEL 
Varje medveten fördröjning av spelet kommer att beivras. Regel 16 och RTTO 3.5. Domaren 
kommer att särskild beakta om en spelare ”vandrar runt på banan” i syfte att fördröja spelet. 
Om det kommer in en boll från en närliggande bana innebär inte detta automatiskt att 
domaren dömer ”let”. ”Let” ska inte dömas om enligt domarens uppfattning spelarna inte 
upptäckt att en boll kommit in på banan eller om bollen inte stört/distraherat spelarna. Om 
domaren anser att spelare kan trampa på en boll och skadas ska ”let” dömas. 
 
SKADA / BLODVITE 
Vid skada skall referee tillkallas. Referee avgör om coach och/eller ledare och vid behov även 
sjukvårdskunnig personal får komma in på banan. 
Om blodvite uppstår så ska matchen omedelbart stoppas och blodflödet skall på bästa sätt 
stoppas. Referee avgör om coach och/eller ledare och vid behov även sjukvårdskunnig 
personal får komma in på banan. 
 
PRISUTDELNINGAR 
Prisutdelning genomförs direkt efter varje färdigspelat finalpass! 
 
FIKASERVING 
Under hela helgen, lördag och söndag finns det fika till försäljning i båda hallarna. På 
Engelska skolan serveras det även toast. 
 
MATSERVERING 
Under hela helgen, lördag och söndag, finns varm lunch och middag till försäljning i 
Baldershallens restaurang. 
Under lördagen finns varm lunch till försäljning på Himlabadet som ligger i närheten av 
Engelska skolan.  Öppettider kl. 9-18. 
 
STRÄNGNING 
På Baldershallen kommer det att finnas möjlighet att stränga om racketar. 
 
TRANSPORTER 
Transporter kommer att finnas mellan spelarhotellet (First Hotell Strand) och Baldershallen 
på lördag och söndag. 
Har du frågor om transporter kontaktar du arrangörens transportkoordinator Magnus Rudberg. 
Telefon: 070-3450882 
 
Lycka till i tävlingen 
Jan-Erik Sandin  
Referee  
Håkan Melker  
Tävlingsledare 


