
Info och regler i Sportfixarens gruppspel i badminton 
 

• 6-7st spelare i varje serie. Alla spelare möter varandra en gång. 

• En match per vecka vardagar. Alt.1 kl 8-9 och/eller 11-13. Alt 2 kväll kl 20-21   

• Bollar- “Hemmaspelaren” står för bollar (spelare som står först i program). Vi spelar 

med nya bollar av god kvalitet, både plast och fjäderbollar är tillåtna. 

• Ni dömer matchen själva 

• Resultaten skickar ni direkt på sms 070-1109016 eller epost info@sportfixaren.se 

• När serien är färdigspelad går de två som är bäst placerade upp en division och de två 

som hamnar längst ner åker ner en division. Vid samma poäng gäller turordning set 

skillnad, bollskillnad och i tredje hand inbördes möte. För att få så jämna serier som 

möjligt kan vissa uppflyttnings- och nedflyttningsregler tillfälligt frångås 

Spelregler  

• Inbollning max 5 minuter  

• Varje match har totalt 60 minuter bantid (inkl inbollning)  

• Matcherna spelas i 3 set till 21. OBS! Inte bäst utav 3 set, utan 3 set spelas)  

• Om det skulle stå 20 lika måste en sida vinna med två bollar. Man kan dock allra högst 

spela till 30 poäng. Ett set kan alltså vinnas med 30-29.  

• Poäng utdelas efter varje spelad duell.   

• Matchen är slut när tre set är spelade, eller när tiden är slut.  

      Poängräkning  

• I varje match delar spelarna på totalt 6 poäng (förutom vid w.o.)  

• 2 poäng per vunnet set  

• 1 poäng var vid lika ställning i oavslutat set   

• 1 poäng var vid ej påbörjade set.  

• 1 poäng var: vid ledning med endast 1 poäng, i icke avslutat set (räknas som 

oavgjort).   

• När tiden är slut räknas inte påbörjad boll.  

      WO   

• Om en spelare ger upp vinner motspelaren på w.o., vilket ger 4 poäng till "vinnaren" 

och 0 poäng till dem som lämnar w.o.  

• Där spelare uteblivit utan att meddela motståndaren får den som uteblir -2 poäng och 

motståndaren +4,0  

Om deltagare måste lämna w.o. eller ej kan spela så äger motståndaren rätt att 

disponera den ordinarie speltimmen.   

REGLER   
Serve, det finns ett flertal regler om hur en korrekt serve ska utföras. De viktigaste 

reglerna är följande:  

1. Bollen måste i serveögonblicket träffas klart under servarens midja.  

2. Rackethuvudet måste peka helt eller snett nedåt golvet när man slår serven.  

3. Serven ska genomföras med en rörelse utan stopp.  

4. För att vara godkänd måste bollen nå eller gå förbi främre servelinjen och hamna inom 

respektive serveruta.   

Singelspel  

Den som ska börja serva i en match ställer sig i höger serveruta och servar diagonalt. 

Varken servare eller den som tar emot serven får stå på någon linje. Om servaren har 

jämn poäng (0, 2, 4 osv), servar spelaren från höger ruta och vid ojämn poäng servar 

spelaren från vänster ruta. Vid singel används de inre sidolinjerna och de bakre 

kortlinjerna både vid serve och under spel.  
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