
 

 

Reglement for fælles individuelle danske mesterskaber for spillere over 35 år 

 
 

Følgende reglement er gældende for fælles individuelle danske mesterskaber for veteranspillere.  Formålet er i 
hver årgang og på hvert niveau at finde Danmarks bedste veteranspiller i sin kategori. 
 
§1 Mesterskaberne afvikles i henhold til det fælles turneringsreglement i de forhold, som ikke er dækket 

af dette reglement.   
  
§2  Deltagerne skal være medlem klub, som er medlem af både Badminton Danmark og DGI.    

Mesterskaberne afvikles i alle kategorier (herresingle, damesingle, herredouble, damedouble og mixed 
double) i aldersklasserne 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+ og 70+.  

  
For deltagelse i de respektive aldersklasser, skal spillerne være fyldt henholdsvis 35, 40, 45, 50, 55, 60, 
65 og 70 år senest den 31/12 året før den pågældende turnering.   

 
§3  I alle rækker og kategorier, der gennemføres, modtager spillere, der opnår første-, anden- og tredjeplad-

ser en mesterskabs-plaquette til ejendom. 
 
§4 Deltagelse 

For deltagelse i mesterskaberne betales et deltagergebyr, som fastsættes i Badminton Danmarks ge-
byroversigt.  

  
Der er fri tilmelding i alle rækker (Elite-, A- og B-række).  

- Deltagelse i de danske mesterskaber kræver dansk statsborgerskab.  

- Det er tilladt at tilmelde sig en doublekategori uden makker (med x-makker). Turneringsledelsen 
vil sammensætte konstellationer af x-makker doubler efter tilmelding.  

- For deltagelse i Danske Mesterskaber i Eliterækken anbefales: at man har sine rødder i Danmarks-
turneringen eller de øverste kredsserier og over, som tidligere eller nuværende turneringsspiller.   

- For deltagelse i Danske Mesterskaber i A-rækken anbefales: at man har sine rødder i et niveau fra 
Kredsserierne og under, som tidligere eller nuværende turneringsspiller.  

- For deltagelse i Danske Mesterskaber i B-rækken anbefales: at man ikke er tidligere eller nuvæ-
rende turneringsspiller. 

- Alle tilmeldinger med oplysning om spillernes spillernummer skal foregå via BadmintonPlayer. 
Oplysninger om navn og fødselsdato lagres i et administrationssystem og slettes ikke. Fødselsda-
toen dokumenterer retten til at deltage i specifikke turneringer. Du kan læse yderligere i Badmin-
ton Danmarks persondatapolitik på vores hjemmeside. 

 
§5  Mesterskaberne afvikles efter det fælles turneringsreglement med følgende undtagelser:  

a. En eventuel anvendelse af dommere og antallet af dommere aftales forud for mesterskaberne 
mellem BD’s veteranudvalg og BD’s dommerleder.  

b. Turneringsformen kan tilpasses antallet af deltagere i den enkelte række.  
c. Det er ikke tilladt at deltage i samme kategori i forskellige aldersgrupper.  
d. Den aktuelle invitation kan sætte begrænsning for det maximale antal kategorier, den enkelte må 

deltage i.  
e. Det er ikke tilladt at trække sig fra (scratche) én kategori og fortsætte i en anden, uden turnerings-

ledelsens accept.  
f. Ved for få tilmeldinger i en række/årgang kan givne rækker/årgange sammenlægges 

 
 
 
 



 

§6 Reglementets gyldighed   
Reglement for fælles individuelle danske mesterskaber for veteranspillere, kan ændres af det fælles 
Badminton Danmark / DGI Badminton Aktivitetsudvalg og/eller ved godkendelse i Badminton Dan-
marks bestyrelse og DGI Badmintons bestyrelse.   

  
BD’s og DGI’s bestyrelser bemyndiger BD’s administration til at administrere dette turneringsregle-
ment. Overtrædelse af reglementet kan f.eks. medføre, at spillere får karantæne for deltagelse i andre 
aktiviteter. 
  


