Välkomna till 2022 års U17 SM
Bergsåkers Badmintonklubb har fått förtroendet av Svenska Badmintonförbundet att arrangera 2022
års U17 SM. Tävlingen kommer att avgöras mellan fredag 25 mars (ev kval) – söndag 27 mars.
Under lördag och söndag kommer vi att sända alla matcher via webben (Solid Sport). I ett samarbete
med Fyrisfjädern (U13 SM) och Torp (U15 SM) så kommer det finnas möjlighet att se matcher från alla
SM-tävlingar under helgen.

Tävlingsledning
Referee: Ann-Gerd Sjöström
Tävlingsledare/matchkontroll: Håkan Melker (070-580 58 68), Monica Thuresson (073-344 85 85)
E-mail till arrangören: info@bbmk.se

Tävlingsarena
U17 SM kommer att genomföras i Sundsvalls sporthall. Fredagens kval beräknas att starta ca kl
16.30. Under tävlingshelgen används B-hallen för uppvärmning medan matcherna spelas i A-hallen.
Söndagens finalmatcher spelas ungefär mellan kl 13-16.
I arenan kommer det att finnas möjlighet att köpa lunch, fika och annan förtäring.
Under tävlingsdagarna kommer vi även att kunna erbjuda strängningsservice.

Bollar: Victor Master no 1
Tävlingsanmälan
Anmälan görs via Tournament software

Boende
I samarbete med First Hotel Strand kan vi erbjuda boende till ett mycket bra pris för just er
badmintonföreningar. För att få dessa priser måste anmälan göras senast den 18 mars. Se bifogad
bilaga.

SM-buffé
På lördag kväll planeras det för en grillbuffé som kan avnjutas efter avslutat spel. Buffén finns att köpa
på First Hotel Strand mellan ca kl 18 och 22. Pris för grillbuffén är 225 kr.

Transport
Spelare och ledare erbjuds transport med minibuss mellan hotellet och tävlingsarenan. Kommer du
med flyg och vill bli hämtad under fredag em behöver du kontakta oss senast två dagar innan
ankomst. Tågstationen är belägen ca 400m från First Hotel Strand. Transport från tågstationen sker i
mån av lediga bilar. Flyget prioriteras. För närmare besked tar ni kontakt med Magnus Rudberg.
Kontaktperson gällande transporter är:
Magnus Rudberg, 070-345 08 82, magnus.rudberg@sundsvall.se

