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Medlemsinfo 2022/2023 

Nedan följer information om klubben som är bra att känna till.  

Besök vår hemsida www.cbf.se  regelbundet och gilla vår Facebook sida  

”CBF-Carlshamns Badmintonförening”. Här informerar vi om vad som är på gång i 

klubben, kommande tävlingar, inställda träningstider mm.  

 

Säsongen 2022/2023 kommer vi ha fortsatt fokus på våra unga spelare och gemenskap. 

MEDLEMSAVGIFTER  

Junior, Senior 18+, Motionärer     50 kr/år 

Stödmedlem    100 kr/år 

 

TRÄNINGSAVGIFTER  

Grupp 1 (2 träningstillfällen/vecka)   1000 kr/år 

Grupp 2 (2 träningstillfällen/vecka)   1200 kr/år 

Grupp 3 (2 träningstillfällen/vecka)   1400 kr/år 

Grupp 4 (2 träningstillfällen/vecka)   1800 kr/år 

Grupp 5 (2 träningstillfällen/vecka)   1800 kr/år 

Vuxenmotion (2 träningstillfällen/vecka)   1200 kr/år 

Vuxenmotion inkl. Söndag (3 träningstillfällen/vecka) 1600 kr/år 

Alla medlemmar som har betalat träningsavgift har även tillgång 

till lördagens familjetiden 1ggr/vecka. 

 

FAMILJEMEDLEMSKAP  

2 fullt betalande 

3:e medlemmen 50% av träningsavgiften, 

4:e medlemmen 25% av träningsavgiften 

Avgiften är uppdelad i två delar, en medlemsavgift samt en träningsavgift och varar hela säsongen 

(höst/vår). Betalas senast den 30 september på CFB:s Bankgiro 372–5058 eller Swich 1233195583 är 

ni en familj och vill dela upp betalningen kontakta kassören maria@transporttjanst.nu så löser hon 

det.  
 

LICENSAVGIFTER  

För spelare som kommer att tävla under säsongen måste en licensavgift betalas. Denna ska 

vara inbetald innan man spelar sin första tävling. I licensen ingår en olycksfallsförsäkring och 

från 1 juli 2015 samarbetar Badminton Sweden med försäkringsbolaget If. Licensen gäller 

fram till 30/6 2023 

Senior-/veteranlicens     2003 och tidigare          325kr/år 

U19                                2004–2005                     325kr/år 

U17, U15                       2006–2009                      225kr/år  

U13                                2010–2011                      150kr/år 

U11, U9                         2012 och senare             100kr/år  

 

 

 

http://www.cbf.se/
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TRÄNINGAR 

Våra träningar bedrivs i Gamla Tennishallen, information om våra träningstider och tränare 

finns på hemsidan. Racket finns att låna. På våra träningar kommer vi i tid, mobilerna lämnas 

i väskan och vi visar respekt mot varandra och tränarna genom att göra vårt bästa för en 

trevlig träningsstund. Vi hjälps åt att sätta upp och ta ned näten vilket även föräldrar också 

gärna får hjälpa till med. 

 

TÄVLINGAR 

På hemsidan och anslagstavlan i Tennishallen kommer man kunna läsa om aktuella tävlingar. 

Det är även möjligt att se kommande tävlingar på 

http://badmintonsweden.tournamentsoftware.com eller www.tavlingskalender-badminton.nu 

önskar man delta i en tävling mejlar man till anmalancbf@gmail.com. Uteblir man från en 

tävling som man anmält sig till utan giltig anledning så får spelaren själv betala dessa 

tävlingskostnader. Gällande startavgifter så betalar klubben startavgifter för max 5 tävlingar 

per medlem o säsong. 100% för studerande under 20 år. 50 % för övriga.  

Klubben arrangerar årligen två tävlingar, Sydostsmashen HÖST och Sydostsmashen VÅR. 

Datum för dessa tävlingar är den 10–11 december 2022 respektive 1–2 april 2023. 

Här förväntar vi oss att våra spelare, gärna tillsammans med föräldrar hjälper till som 

funktionärer under tävlingarna.  

 

ÖVRIGT 

Under säsongen kommer vi ha säljaktiviteter som hjälp till att finansiera klubbens 

verksamhet, alla medlemmar förväntas delta i detta.  

• Augusti Nick´s proteinbar och Kakservice  

• November Jul och Nyårs bingolotto och Bingolottokalender 

• Februari NewBody underkläder/idrottskläder  

• April Bingolotter 

 

Vi tycker det är roligt när föräldrar och anhöriga vill hjälpa till i föreningen! Alla är 

välkomna att vara aktiva i klubben till exempel som tränare, hjälptränare, funktionär, i 

Supportergruppen mm. Hör gärna av er till styrelsen så berättar vi vad ni kan hjälpa till med.  

 
Det är väldigt viktigt att vid första träningstillfället fylla i vår 

medlemsblankett med personuppgifter och lämna till respektive tränare 

gammal som ny spelare då dina kontaktuppgifter kan ha ändrats MEN 

framför allt för att vi ska ha ett telefonnummer till en anhörig ifall något 

skulle hända under träningen. Vi ser gärna att föräldrarna följer med in 

hallen innan träning. 
 

Välkomna till en ny träningssäsong i CBF!  

 Styrelsen och Tränarna 

http://badmintonsweden.tournamentsoftware.com/
http://www.tavlingskalender-badminton.nu/
https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=Gcelp3CiTzbkIoDltF0zrOH2JFSt9JQg9fVm5BK1J10%3D&url=http%3A%2F%2Ft.ex.

