
 
 
Racketlonturnering i Linköping! 
 
Racketlon är en kombination av Bordtennis, Badminton, Squash 
och Tennis. Sporten uppkom i slutet av 80-talet i Sverige och 
Finland och är racketsportens motsvarighet till triathlon eller 
friidrottens mångkamp. 
 
Var och När 
Lördagen den 9 mars 2013 på Linköpings Sportcenter 
 
Hur 
Turneringen har max 64 platser och är öppen för ALLA där 
varje spelare garanteras minst 4 matcher. Varje match består 
av ett set i alla 4 grenar. Racket finns att låna för dem som ej 
har egna. Under dagen finns möjlighet att köpa lunch m.m. 
 
Anmälan sker i två steg 
Du anmäler dig genom att skicka ett mail till 
michael.vardsbergsgk@telia.com där du anger namn, 
telefonnummer och mailadress.  
 
När du fått mailsvar innehållandes betalningsinformation 
betalar du in anmälningsavgiften på 445 kr till bankgironummer 
218-0610. Anmälan är bindande och giltig först när betalningen 
är erlagd. Avgiften inkluderar allt spel, lån av bollar och rack 
samt priser. 
 
Först till kvarn gäller och sista anmälan är den 7 februari 2013! 
 
 
 
 

Mer info på baksida 



Var och När  
 

Lördagen den 9 mars 2013 med start 10:00 i Linköping Sportcenter, vid Stångebro. 
Gruppspelet är klart ca 14:00 då inleds slutspelet där finalen beräknas börja 18:00. 

 
För vem 
 

Arrangemanget är öppet för alla deltagare oavsett ålder, kön och förkunskap. Vi 
välkomnar även er som inte provat alla de 4 racketsporterna tidigare och det kommer att 
finnas hjälp på plats för regelgenomgång. Syftet med arrangemanget är givetvis att 
erbjuda en rolig dag fylld med motion, svett och kämparanda. Vi hoppas också det 
kommer att bli en social dag med möjlighet att knyta nya kontakter samt att folk i större 
utsträckning får upp intresset för racketlon. 

 
Turneringsupplägg 
 

Startfältet kommer att bestå av max 64 deltagare där deltagarna kommer att lottas in i 
grupper om 4 deltagare. I grupperna kommer alla att möta varandra i Racketlonmatcher 
med spelordningen Tennis - Bordtennis - Badminton - Squash. När gruppspelet är klart 
kommer alla gå vidare till slutspel (A, B, C eller D beroende på placering i gruppen) och 
där kommer utslagsmatcher att genomföras. Detta innebär att alla minst får spela 4 
matcher inklusive slutspelsmatch. Det kommer att finnas naturliga pauser med möjlighet 
att köpa lunch m.m. från Linköpings Sportcenters cafeteria. 
 
I vårt upplägg spelar vi först till 11 i Tennis och Squash och först till 21 i Badminton och 
Bordtennis. Det är först till 11 respektive 21 som gäller. Ett set kan alltså sluta 21-20. 
För att det ska bli rättvist mellan de olika sporterna räknar man upp poängen i Tennis 
och Squash. Vinnaren räknar upp sin poäng till 21 och förloraren dubblar sin. Exempelvis 
blir 11-7 uppräknat till 21-14.   
 
När man spelat klart alla 4 ”grenar” mot samma motståndare räknar man ihop de olika 
resultaten. Den som har vunnit flest poäng totalt har vunnit matchen. Obs! Eftersom 
man räknar ihop den sammanlagda poängen finns möjligheten att vinna matchen trots 
att man förlorar ex. 3 av 4 grenar. 
 
Lånerack finns på plats bredvid varje bana för dig som ej har eget. Där finns även 
lånebollar som inkluderas i anmälningsavgiften. Obs! I badminton kommer vi använda 
plastboll. 

 
Övrigt 
 

Max antal deltagare är 64 deltagare. Skulle det bli färre anmälda förbehåller vi oss rätten 
att genomföra upplägget på liknande sätt med lika många minimum-matcher/person. Vid 
för få anmälda förbehåller vi oss rätten att ställa in och då betala tillbaka 
anmälningsavgiften. I god tid innan får du ett mail med allt du behöver veta inför dagen. 

 
Arrangörer/kontaktinfo 
 

Micke P Golf Sporting Solutions 
Michael Persson Magnus Moberg 
michael.vardsbergsgk@telia.com m.moberg@sportingsolutions.se 
0706 – 74 99 39 0761 – 66 70 25 


