
TÄVLINGS-PM Hudik Cup 1-2 april 2023 Hudiksvall 
 
 
Några viktiga punkter för att bidra till att tävlingen blir minnesvärd, sevärd och av god kvalitet. 
 
Walkover, Återbud, Ändringar 
Om spelare måste lämna återbud (walkover) innan tävlingen genomförs, SKA detta anmälas snarast 
möjligt till arrangören. Använd i första hand e-post och i andra hand telefon. 
 
OBS! WDN (Återbud) anmäld innan tävlingen kommer att resultera i W.O. om inte ersättare anmälts 
till arangören SENAST FREDAG 31 MARS KL. 18.00.  
 

E-mail: jansan66@gmail.com 
Telefon: 070 – 234 65 66 
 
Övriga arrangemangsfrågor 
Vid övriga frågor, såsom boende, transporter med mera kontakta tävlingsledare Mikael Jonsson. 
 

E-mail: mijon77@hotmail.com 
Telefon: 073 – 908 89 26 
 
Matchutrop – Uppvärmning och Inbollning 
Matcher kommer att ropas ut som mest 30 minuter före utsatt tid i tidsschemat. Detta för att uppnå 
bästa synkning mot andra hallar då det finns spelare som spelar i olika klasser. 
Det ligger på allas ansvar att vara spelklar i god tid INNAN matchstart och spelare SKA vara i 
god tid på hallen före match! Så snart en match har ropats upp SKA spelarna direkt bege sig till 
annonserad bana. 
 
Inbollning tillåts i högst 1 minut. Därefter SKA matchen startas. 
 

För att en match på en hall skall skjutas upp krävs omständigheter som spelaren inte kan råda över. 
Spel på annan hall i annan klass behöver inte vara sådan omständighet. Om detta inträffar kommer 
match som mest att skjutas upp 1 timme varpå spelaren ska vara klar för spel på den andra hallen. 
Om så inte är fallet kommer den andre spelaren/paret att tilldömas w o. Det avgörande beslutet har 
tävlingsledare/referee. 
 
Tävlingsform och hallar 
Samtliga singelklasser spelas som plus-2-pool utom herrsingel B som spelas som 1-pool. 
Samtliga dubbelklasser spelas i cupform utom i U11 mixed där vi har en trepool. 
U11 spelar klart lördag förutom herrdubbel. Även DS U17 och HS U17 spelar klart lördag. 
 
Lördag Klasser 
Idrottshallen, Hudiksvall A, U11   Match nr     1-118 
OilQuick Arena (Håstaholmen) B   Match nr 201-322 
Aktivitetsfabriken, Hudiksvall C, U13   Match nr 401-541 
Iggesunds idrottshall U15, U17   Match nr 601-737 
 

Söndag 
Idrottshallen, Hudiksvall   Match nr 801-884 
OBS! Söndagens matcher börjar kl. 09.00 och den sista finalomgången startar kl. 17.00. 
Tidssättning av söndagens matcher kommer att ske vid ett senare tillfälle. 
 
 
Nivåer 
Seniorklasserna är nivå 4. 
Ungdomsklasserna nivå 3. U9 och U11 ingår inte i rankingen. 
 



Bollar 
Samtliga klasser 
I samtliga klasser ingår bollar i startavgiften. 
Bollar lämnas ut i sekretariatet tillsammans med matchprotokollet till den som är satt att vara 
siffervändare i matchen. Om fler bollar behövs hämtas detta av spelarna själva. 
Tävlingsboll är Yonex Aerosensa 30 speed 4. 
 
Referee 
Referee är den högste ansvarige för tävlingen. Referee, eller tävlingsledare om detta är delegerat, är 
den som fattar avgörande beslut kring allt som rör tävlingen. Referee har också befogenhet att utdela 
varning (gult kort), rött eller svart kort (diskvalifikation). 
Tävlingens referee är Jan-Erik Sandin och huvudansvarig tävlingsledare är Mikael Jonsson. 
 
Siffervändare 
Det är deltagande spelare som också agerar som siffervändare. I poolspelet är det vinnaren som vänder 
nästkommande match. Under slutspel är det förlorande spelare som är siffervändare. Matchprotokoll 
och matchbollar ska skyndsamt hämtas i sekretariatet så att utropad match kan starta omgående. 
Under söndagen är det arrangörens ambition att det ska finnas siffervändare tillgänglig så långt 
som möjligt. 
 
Uppträdande under match 
Alla matcher skall genomföras med ett korrekt uppträdande. Referee/Tävlingsledare vidtar åtgärder för 
att stävja olämpligt uppträdande. Spelare och ledare SKA ha tagit del av ”Uppförandekod för spelare” 
och ”Uppförandekod för coacher”. 
 
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. 
Vi pushar för att alla föreningar ska sträva efter att deras spelare spelar i klubbdräkt! 
 
Prisutdelning 
Prisutdelning kommer på Idrottshallen att ske DIREKT efter varje färdigspelad final under söndagen. 
Vi kommer emellertid att samla ihop kluster av klasser för prisutdelning. De klasser som spelas klart 
lördag har också prisutdelning lördag. 
 

Vi ber våra deltagare att vara uppmärksamma på detta och VARA TILLGÄNGLIG när prisutdelningen 
annonseras. I seniorklasserna är det penningspriser som hanteras genom betalningstjänsten SWISH. 
I ungdomsklasserna delas medaljer ut. 
 
Skador - Blodvite 
Vid skada ska referee tillkallas. Om inte referee finns ska tävlingsledaren på hallen agera. 
Referee/Tävlingsledare kommer att tillåta att coach/ledare och om det är angeläget naturligtvis sjukvårds- 
kunnigpersonal får komma in på banan. Om blodvite uppstår SKA matchen omedelbart stoppas och 
blodflödet ska på bästa sätt stoppas. När och om det inträffar är det tillåtet för ledare/tränare eller annan 
person att hjälpa till att få stopp på blödningen. Referee/Tävlingsledare ska tillkallas. 
 
Byte av skadad, sjuk eller förhindrad spelare 
Utbyte av spelare kan ske i samtliga kategorier före första match i aktuell tävlingsklass. 
Den eller de spelare som ersätter spelare behöver inte vara anmäld till tävlingen och det är heller inte 
något krav att de tillhör en viss förening. Den spelare som ersätter måste ha giltig tävlingslicens.  
Avgörande beslutet har referee. 
I denna tävling kommer wo att publiceras kl. 20.00 fredag kväll den 31 mars om ingen ersättare finns. 
Vid denna tidpunkt kommer även lottning av placering av spelare/par att göras om detta är påkallat. 
 
 



 
Coachning 
Coachning är tillåtet, men absolut INTE när bollen är i spel eller om det är störande för övriga. 
Coaching är råd från coach till spelare, inga frågor från spelare till coach, bortsett från under pauserna. 
Coach skall sitta, eller befinna sig, bakom banan på sin egen spelares sida. 
 
OBS! Backcoaching är INTE tillåtet i U11. U13 och U15. Övriga regler för coachning – se tabell nedan! 
 

 
 
 
Transporter 
Vi ber deltagande klubbar i största möjliga mån att själva lösa detta. 
Om svårigheter skulle uppstå, kontakta sekretariatet. 
 
 
Kaffeteria / Servering 
Vi kan tyvärr inte erbjuda varm lunch men en lättare kafeteria kommer att finnas på samtliga hallar. 
Deltagarna bör vara förberedd att ha medhavd mat så att energin räcker hela dagen. 
Det är bara Idrottshallen i centrala Hudiksvall som har direkt närhet till matställen och mataffär. 
 
 
 
Det kommer att finnas korv och toast på samtliga hallar. På Idrottshallen, OilQuick Arena 
och i Iggesund kommer det att finnas lunchlådor med pastasallad för 115 kr.  
Aktivitetsfabrikens restaurang kommer att vara öppen 10-16. För er som är det är det den vi 
hänvisar till. Efter kl. 16 kommer vi ha en enklare fika. 
Restaurang Hot Chili har extra öppet till 22 på lördag och har ett erbjudande för hungriga 
badmintonspelare. Vi kommer ha info om erbjudandet på hallarna. 
 
 
 

 
Lycka till i tävlingen! 
 
 
Jan-Erik Sandin     Mikael Jonsson 
Referee      Tävlingsledare 


