
Välkomna till 
racketlon-SM 2017 
 
Varmt välkomna till årets SM i racketlon 
som Alelyckans Sportcenter har äran 
att få arrangera för andra gången.  
Tidschema/lottning ligger uppe 
på hemsidan. Tänk på att 
komma i god tid till match. 
Betalning görs vid Alelyck-
ans receptionen vid entrén 
och anmälan görs nere vid 
badmintonbanorna vid 
tävlingssekretariatet.  
Dubbel och mixed spelas 
på fredag. Singlar start  fred-
agkväll/lördag morgon. Vi 
har som mål att ha prisutdeln-
ing dubbel/mixed fredag kväll. 
Prisutdelning för singelklasser 
söndag efter lunch. 

Vid förhinder/skada/sjukdom eller dylikt 
sms:a Mathias Björk 0709-375951 eller Dan-
iel Majetic 0730-257139. 

Inbollning till varje match gäller följande. Max tre 
minuters inbollning i varje sport! Vi kommer ha en 
tennisvärd nere vid våra tre tennisbanor som kom-
mer ligga på de som inte håller tiden 3- minuter. 
När matchen är avslutad så måste man lämna planen 
snarast för att låta nästa match i kö få tillträde till 
banan.  

Banor för racketlon-SM kommer vara tydligt upp-
märkta. Tänk på att allmänheten spelar på de andra 
banorna. Visa hänsyn och storma inte in på andras 
banor! Samma sak om ni ska passera en badminton-
plan, vänta tills bollen är färdigspelad. 

Domare/siffervändare kommer finnas på söndag från 
klockan 11.30. Om domare behöver tillkallas innan 
så ska det vara i exceptionella undantagsfall och då 
får undertecknade rycka in i mån av tid. Vi hoppas 
inte det ska behövas utan att fair play ska råda. 
Bollar är enbart till för tävlingen/matcherna, vill man 

värma upp på tom bana och spela badminton där så 
får spelarna stå för egna fjäderbollar. Vi lå-

nar ej ut fjäderbollar för uppvärming. 

Alelyckan kommer ha lunch-
servering  i restaurang/caf-
eteria. Det finns även en 
sportshop där man kan få 
hjälp med racketservice/ få 
racket omsträngat. Massör 
kommer finnas i hallen från 
fredag kväll 17.00-20.00. 
pris för 20 minuters mas-
sage 195 kr. Det finns även 

massagestolar för den som 
vill ha en billigare variant. 

Bokning av massage görs vid 
Alelyckans reception. 

Lördag kväll har vi bokat bord ute på 
stan 20.00 för de som vill ta en pilsner och 

något gott att äta. Peter Söderström är värd för 
lördagskvällen. Plats är John Scotts vid avenyn.  
Varmt lycka till allihopa, kämpa väl och ha fram-
förallt kul!
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