Holdturneringsreglement for badminton i Danmark
Dette holdturneringsreglement er gældende for Badmintonligaen til og med
Danmarksserien.
Det er enhver klub – og holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet, idet de er ansvarlige for, at medlemmerne overholder dette.
Såfremt et hold overtræder reglementet, vil det ikke være nogen undskyldning,
at lovovertrædelsen skyldes ukendskab hertil, hverken for spillere eller ledere.
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1 Formål
§1

Turneringens formål
Holdmesterskabet har til formål at finde frem til det stærkeste
klubhold inden for Badminton Danmark. I holdmesterskabet kan
holdfællesskaber tillige deltage, jf. betingelser i Tillæg om holdfællesskaber.

§2

Anvendte forkortelser
I reglementet anvendes følgende forkortelser:
BD
HB
HU
BWF
BadmintonPlayer
Hold
Klub
DS
w.o.

Badminton Danmark
Hovedbestyrelsen i Badminton Danmark
Holdturneringsudvalget i Badminton Danmark
Badminton World Federation
Badminton Danmarks hjemmeside til registrering
af holdkampe, spillere mv. – www.badmintonplayer.dk
Klubhold eller holdfællesskab
Klubhold eller holdfællesskab
Danmarksserien
Walk Over – vundet uden kamp, da modstanderen
ikke har stillet op/været skadet mv.

2 Administration
§3

Administration

Stk. 1

BD’s administration har ansvaret for at arrangere afviklingen af hele
turneringen fra Danmarksserien, divisionerne og Badmintonligaen.

Stk. 2

Herudover udføres administrationsopgaver for HU i forbindelse med
løsningen af opgaverne som nævnt i § 4.

§4

Holdturneringsudvalget (HU)

Stk. 1

HU består af formand, næstformand og 4 medlemmer, jf. BD’s love §
19 stk. 2 og stk. 3.

Stk. 2

HU vejleder klubberne om forståelsen af bestemmelserne i dette
reglement.

Stk. 3

HU giver dispensationer, jf. § 32, stk. 2 og 3, § 34, stk. 5 og § 35, stk.
2 og 4.
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Når alt materiale er BD´s administration i hænde, er behandlingstiden på dispensationsansøgninger 10 hverdage.
Stk. 4

HU kan beslutte sanktioner overfor klubberne i henhold til § 36 stk. 5,
§ 52 stk. 2, § 53, stk. 1, § 54 stk.1 og stk. 4. Derudover kan HU af egen
drift tage sager op efter § 56.

Stk. 5

HU afgør protester vedrørende turneringen.

§5

Reglementets gyldighed

Stk. 1

Holdturneringen afvikles efter dette reglement, og turneringens kampe efter
de til enhver tid af BWF fastsatte spilleregler, dog med undtagelse af servereglerne jf. punkt 9.1.6 a-b i BD’s ”spilleregler for badminton”.
Særregler for Badmintonligaen og 1. division:
De deltagende klubber i Badmintonligaen og 1. division skal overholde de
til enhver tid gældende krav til DH-licens, Afviklingskoncept, samt regler
og krav vedr. ”netværksmodel”. Se bilag 2-5.

Stk. 2

Kredsenes holdturneringer er ikke omfattet af dette reglement. Kredsene
bestemmer således også selv antallet af kampe pr. holdkamp og antal spillere i deres serier, ligesom de også selv fastsætter bestemmelser med hensyn til deres lokale seriers op- og nedrykning, dog således at alle deltagende
klubber, som er i stand til at stille det nødvendige hold, har en reel chance for
efterhånden at spille sig op i den landsdækkende holdturnering.

§6

Turneringsprogram

Stk. 1

Ved udarbejdelse af turneringsprogrammer tilstræbes en ligelig fordeling af hjemme- og udekampe. Turneringsprogrammerne bekendtgøres så tidligt som muligt, og senest ultimo juni, for de implicerede klubber.

Stk. 2

Samtidig med turneringsprogrammet offentliggør administrationen et antal
spillerunder, som gælder for hele turneringen.

Stk. 3

Holdkampe skal placeres i perioden 01.09. – 30.04.

Stk. 4

Holdkampe i turneringen skal normalt spilles i weekenden.
Holdkampene skal startes lørdag eller søndag mellem kl. 11.00 og kl.
17.00, medmindre andet aftales klubberne imellem.
For holdkampe i Danmarksserien (hvor modstanderholdet har maksimalt
75 km fra klubbens normale spillested) er det tilladt at fastsætte en hjemmekamp på en hverdagsaften i den uge (dog ikke fredag), hvor runden skal
afvikles.
I spillerunde 8 kan hjemmekampe dog ikke fastsættes i ugen op til spillerunden, men gerne på en hverdag i ugen efter (dog ikke fredag).
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Holdkampe på hverdage skal startes kl. 19.00, medmindre begge klubber
er enige om et andet starttidspunkt.
En klub kan maksimalt fastsætte 3 hverdagskampe pr. hold i løbet af en sæson.
HU har i samarbejde med BD’s administration ret til at fastsætte yderligere regler, såfremt den geografiske afstand nødvendiggør dette.
Stk. 5

For Badmintonligaen og 1. division gælder, at BD’s administration kan fastsættes holdkampe på hverdage, når den samlede sæsonplan giver mulighed
for dette. Kampstart skal være mellem kl. 18.00 og kl.
19.00 medmindre andet er aftalt mellem klubberne.

Stk. 6

Turneringsprogrammet for slutspillet udsendt hurtigst muligt, og senest 7 dage inden spillerunde 8.

§7

Økonomi

Stk. 1

For deltagelse i turneringen betaler hvert hold et indskud, der hvert år fastsættes af BD’s Hovedbestyrelse efter indstilling fra BD´s administration (se
”Takstblad” på Badminton.dk).
Indskuddet skal være betalt senest den første bankdag efter den 15. august
forud for sæsonen. Ved manglende rettidig indbetaling idømmes klubben en
bøde (se ”Takstblad” på Badminton.dk).
Er indskuddet ikke betalt senest den første bankdag efter den 22. august fratages 3 holdkamppoint, og er indskuddet ikke betalt senest den første bankdag efter den 31. august, udelukkes holdet af holdturneringen, jf. i øvrigt §
35, stk. 6.

Stk. 2

I Badmintonligaen samt 1. og 2. division giver BD refusion for rejseudgifter
efter takster og regler fastsat af BD’s hovedbestyrelse.
BD meddeler inden sæsonstarten, hvilken transportmåde, der refunderes og efter hvilke regler.

Stk. 3

Rettigheder til Badmintonligaen fremgår af bilag 1.

3 Holdturneringsstruktur
§8

Turneringsform
Turneringen er opdelt i et grundspil og et slutspil.
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§9

Grundspillet

Stk. 1

Grundspillet afvikles over 7 spillerunder.

Stk. 2

Holdene spiller en enkeltturnering, hvor alle møder alle.

Skt. 3

Grundspillet afvikles i de under §§ 10-14 nævnte divisioner og serier.

§ 10

Badmintonligaen
Badmintonligaen, der omfatter otte hold.
Hold, der i den foregående sæson har haft 3 hjemmekampe i grundspillet, tildeles 4
hjemmekampe, hvoraf den ene skal afvikles hos en af klubbens netværksklubber som
”udflytterrunde” (jf. bilag 4 om netværksmodel).
De endelige regler for udflytterrunden fastsættes af HU i samarbejde med BD’s administration og meddeles klubberne senest 1. august forud for sæsonen.

§ 11

1. division
1. division, opdelt i to - tilstræbt geografiske – puljer (1 og 2) med hver otte

hold – i alt seksten hold (se dog § 26 stk. 4).
Hold, der i den foregående sæson har haft 3 hjemmekampe i grundspillet,
tildeles 4 hjemmekampe, hvoraf den ene skal afvikles som udflytterrunde
hos en af klubbens netværksklubber (jf. bilag 4 om netværksmodel – se
dog undtagelser i sæsonen 2019/2020).
De endelige regler for udflytterrunden fastsættes af HU i samarbejde med BD’s administration og meddeles klubberne senest 1. august forud for sæsonen.

§ 12

2.division
2. division, opdelt i to - tilstræbt geografiske – puljer (1 og 2) med hver otte
hold – i alt seksten hold.

§ 13

3.division
3. division, opdelt i fire – tilstræbt geografiske – puljer (1-4) med hver otte
hold – i alt toogtredve hold.

§ 14

Danmarksserien
Danmarksserien, opdelt i otte - tilstræbt geografiske - puljer (1-8) med hver
otte hold – i alt fireogtres hold.

§ 15

Slutspillet

Stk. 1

Slutspillet i Badmintonligaen afgør hvilken klub, der bliver Danmarksmester i badminton for hold og afgør endvidere op- og nedrykninger til den
efterfølgende sæsons grundspil.
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Gælder alle rækker med undtagelse af Badmintonligaen:
Holdene tildeles placering i slutspillet efter den opnåede placering i grundspillet, idet holdets samlede holdkamppoint fra grundspillet halveres (rundes evt. op, da decimaler ikke medtages i stillingen).
Stk. 2

Antallet af spillerunder/holdkampe pr. hold fremgår nedenfor. Stk. 3
Slutspillet afvikles i de under §§ 16-25 nævnte puljer.

§ 16

Final 4

Stk. 1

Final 4 omfatter de 4 øverst placerede hold fra grundspillet i Badmintonligaen.

Stk. 2

De fire hold spiller Final 4 over to dage med afvikling af to semifinaler den
første dag, og bronzekamp og guldkamp den efterfølgende dag.
Final 4 afvikles som udgangspunkt på 5 baner, og holdkampene kan derfor på skift
igangsættes med 3 eller 2 kampe på banerne. Spillested for Final 4 fastsættes af BD’s
holdturneringsadministration efter samråd med HB.

Stk. 3

Nr. 1 fra grundspillet vælger modstander i semifinalen mellem nr. 3 og 4
fra grundspillet. Vinderne af de to semifinaler går videre til Guldkampen,
mens de to tabere spiller Bronzekampen.

Stk. 4

Det vindende holds klub bliver Danmarksmester i badminton for
hold.
De 16 spillere, der i sæsonen har deltaget flest gange på vedkommende hold,
modtager DIF’s mesterskabsplaketter. Endvidere modtager klubben et af BD
udstedt diplom, samt den af BD i 1968, til minde om forbundets tidligere formand, N.P. Kristensen, indstiftede vandrepokal, kaldet "Kris-Pokalen”.
Danmarksmestrene kan deltage med et hold i den følgende Europa Cup for
hold.
Hvis Danmarksmestrene ikke ønsker at deltage, tilbydes pladsen til sølvmedaljevinderne, subsidiært bronzemedaljevinderne.
Ønsker ingen af medaljevinderne at deltage, deltager Danmark ikke i Europa
Cup. Der ydes ikke tilskud til deltagelse i turneringen.

§ 17

Nedrykningsspil fra Badmintonligaen

Stk. 1

Nedrykningsspillet omfatter de 4 nederst placerede hold fra grundspillet i Badmintonligaen.

Stk. 2

Nr. 5 vælger modstander mellem nr. 7 og 8 i én kamp, hvor nr. 5 har hjemmebane.
Vinderen forbliver i Badmintonligaen i den efterfølgende sæson.

Stk. 3

Nr. 6 spiller én kamp mod den modstander, der ikke er valgt jf. stk. 2.
Nr. 6 har hjemmebane.
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Vinderen forbliver i Badmintonligaen i den efterfølgende sæson.
Stk. 4

De to tabere (jf. stk. 2 og 3) mødes i én kamp, hvor det højest placerede hold fra grundspillet har hjemmebane.
Vinderen af denne kamp deltager i en kvalifikationskamp mod nr. 2 fra
Kvalifikationsspillet til Badmintonligaen, hvor ligaholdet har hjemmebane.
Taberen af kampen deltager i den efterfølgende sæson i 1. division.

§ 18
Stk. 1

Kvalifikation til Badmintonligaen
Kvalifikation til Badmintonligaen omfatter de efter grundspillet fire højest
placerede hold i henholdsvis pulje 1 og pulje 2 i 1. division.

Stk. 2

Holdene tildeles placering i slutspillet efter den opnåede placering i grundspillet idet holdets samlede holdkamppoint fra grundspillet halveres (rundes evt. op, da decimaler ikke medtages i stillingen).

Stk. 3

Kvalifikationsspillet afvikles over 4 runder, hvor holdene møder de hold,
som de ikke allerede har mødt i grundspillet.

Stk. 4

Nr. 1 deltager i den efterfølgende sæson i Badmintonligaen.

Stk. 5

Nr. 2 spiller en kvalifikationskamp mod vinderen af kvalifikationskampen jf. § 17, stk. 4.

Stk. 6

Nr. 3-8 deltager i den efterfølgende sæson i 1. division.

§ 19
Stk. 1

Nedrykningsspil fra 1. division
Nedrykningsspillet omfatter de efter grundspillet fire lavest placerede hold i
1. division pulje 1 og pulje 2.

Stk. 2

Holdene tildeles placering i slutspillet efter den opnåede placering i grundspillet idet holdets samlede holdkamppoint fra grundspillet halveres (rundes evt. op, da decimaler ikke medtages i stillingen).

Stk. 3

Kvalifikationsspillet afvikles over 4 runder, hvor holdene møder de hold,
som de ikke allerede har mødt i grundspillet.

Stk. 4

Nr. 1-5 deltager i den efterfølgende sæson i 1. division.

Stk. 5

Nr. 6 spiller en kvalifikationskamp mod nr. 3 fra kvalifikationsspillet til
1. division. Nr. 6 fra nedrykningsslutspillet fra 1. division har hjemmebane.
Vinderen deltager i den efterfølgende sæson i 1. division, og taberen deltager
i 2. division.
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Holdkampen afvikles med 9 enkeltkampe jf. § 37 stk. 1.
Stk. 6

Nr. 7 spiller en kvalifikationskamp mod nr. 2 fra kvalifikationsspillet til
1. division. Nr. 2 fra kvalifikationsspillet til 1. division har hjemmebane.
Vinderen deltager i den efterfølgende sæson i 1. division, og taberen deltager
i 2. division.
Holdkampen afvikles med 9 enkeltkampe jf. § 37 stk. 1.

Stk. 7

Nr. 8 deltager i den efterfølgende sæson i 2. division.

§ 20
Stk. 1

Kvalifikation til 1. division
Kvalifikation til 1. division omfatter de efter grundspillet fire
højest placerede hold i henholdsvis pulje 1 og pulje 2 i 2. division.

Stk. 2

Holdene tildeles placering i slutspillet efter den opnåede placering i grundspillet, idet holdets samlede holdkamppoint fra grundspillet halveres (rundes evt. op, da decimaler ikke medtages i stillingen).

Stk. 3

Kvalifikationsspillet afvikles over 4 runder, hvor holdene møder de hold,
som de ikke allerede har mødt i grundspillet.

Stk. 4

Nr. 1 deltager i den efterfølgende sæson i 1. division.

Stk. 5

Nr. 2 spiller en kvalifikationskamp mod nr. 7 fra nedrykningsspillet fra
1. division. Nr. 2 fra kvalifikationsspillet til 1. division har hjemmebane.
Vinderen deltager i den efterfølgende sæson i 1. division, og taberen deltager
i 2. division.

Stk. 6

Nr. 3 spiller en kvalifikationskamp mod nr. 6 fra nedrykningsspillet fra
1. division. Nr. 6 fra nedrykningsslutspillet fra 1. division har hjemmebane.
Vinderen deltager i den efterfølgende sæson i 1. division, og taberen deltager
i 2. division.
De to kvalifikationskampe afvikles med 9 enkeltkampe, jf. § 37 stk. 1.

Stk. 7

Nr. 4-8 deltager i den efterfølgende sæson i 2. division.

§ 21

Nedrykningsspil fra 2. division

Stk. 1

Nedrykningsspillet omfatter de efter grundspillet fire lavest placerede hold i
henholdsvis pulje 1 og pulje 2 i 2. division.
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Stk. 2

Holdene tildeles placering i slutspillet efter den opnåede placering i grundspillet, idet holdets samlede holdkamppoint fra grundspillet halveres (rundes evt. op, da decimaler ikke medtages i stillingen).

Stk. 3

Kvalifikationsspillet afvikles over 4 runder, hvor holdene møder de hold,
som de ikke allerede har mødt i grundspillet.

Stk. 4

Nr. 1-4 deltager i den efterfølgende sæson i 2. division.

Stk. 5

Nr. 5-8 deltager i den efterfølgende sæson i 3. division.

§ 22

Kvalifikation til 2.division

Stk. 1

Kvalifikation til 2.division er opdelt i to puljer: Kvalifikation til 2.division
pulje A, som omfatter de efter grundspillet fire højest placerede hold i
henholdsvis pulje 1 og pulje 2 i 3. division.
Kvalifikation til 2.division pulje B, som omfatter de efter grundspillet fire højest placerede hold i henholdsvis pulje 3 og pulje 4 i 3. division.

Stk. 2

Holdene tildeles placering i slutspillet efter den opnåede placering i grundspillet, idet holdets samlede holdkamppoint fra grundspillet halveres (rundes evt. op, da decimaler ikke medtages i stillingen).

Stk. 3

Nr. 1 i hver slutspilspulje deltager i den efterfølgende sæson i 2. division.

Stk. 4

Nr. 2 og 3 i hver slutspilspulje deltager i den efterfølgende kvalifikationsevent (se § 28).

Stk. 5

Nr. 4 – 8 i hver slutspilspulje deltager i den efterfølgende sæson i 3. division.

§ 23

Nedrykningsspil fra 3. division

Stk. 1

Nedrykningsspil fra 3. division er opdelt i 2 puljer: Nedrykningsspil fra
3. division pulje A omfatter de efter grundspillet fire lavest placerede hold i
henholdsvis pulje 1 og pulje 2 i 3. division. Nedrykningsspil fra
3. division pulje B omfatter de efter grundspillet fire lavest placerede hold i henholdsvis pulje 3 og pulje 4 i 3. division.

Stk. 2

Holdene tildeles placering i slutspillet efter den opnåede placering i grundspillet, idet holdets samlede holdkamppoint fra grundspillet halveres (rundes evt. op, da decimaler ikke medtages i stillingen).

Stk. 3

Nr. 1-3 i hver nedrykningspulje deltager i den efterfølgende sæson i
3. division.

Stk. 4

Nr. 4 og 5 i hver nedrykningspulje deltager i den efterfølgende
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kvalifikationsevent (se § 28).
Stk. 5

Nr. 6-8 i hver nedrykningspulje deltager i den efterfølgende sæson i Danmarksserien.

§ 24

Kvalifikation til 3.division

Stk.1

Kvalifikation til 3.division er opdelt i fire puljer:
Kvalifikation til 3. division pulje A omfatter de efter grundspillet fire højest
placerede hold i henholdsvis pulje 1 og 2,
Kvalifikation til 3. division pulje B omfatter de efter grundspillet fire højest
placerede hold i henholdsvis pulje 3 og 4,
Kvalifikation til 3. division pulje C omfatter de efter grundspillet fire højest
placerede hold i henholdsvis pulje 5 og 6.
Kvalifikation til 3. division pulje D omfatter de efter grundspillet fire højest
placerede hold i henholdsvis pulje 7 og 8.

Stk. 2

Holdene tildeles placering i slutspillet efter den opnåede placering i grundspillet, idet holdets samlede holdkamppoint fra grundspillet halveres (rundes evt. op, da decimaler ikke medtages i stillingen).

Stk. 3

Nr. 1 i hver slutspilspulje deltager i den efterfølgende sæson i 3. division.

Stk. 4

Nr. 2 og 3 i hver slutspilspulje deltager i den efterfølgende kvalifikationsevent (se § 28).

Stk. 5

Nr. 4 – 8 i hver slutspilspulje deltager i den efterfølgende sæson i Danmarksserien.

§ 25

Nedrykningsspil fra Danmarksserien

Stk. 1

Nedrykningsspil fra Danmarksserien er opdelt i fire puljer: Nedrykningsspil
fra DS pulje A, som omfatter de fire lavest placerede hold i henholdsvis pulje
1 og pulje 2 i grundspillet,
Nedrykningsspil fra DS pulje B, som omfatter de fire lavest placerede hold i
henholdsvis pulje 3 og pulje 4 i grundspillet,
Nedrykningsspil fra DS pulje C, som omfatter de fire lavest placerede hold i
henholdsvis pulje 5 og pulje 6 i grundspillet og
Nedrykningsspil fra DS pulje D, som omfatter de fire lavest placerede hold i
henholdsvis pulje 1 og pulje 2 i grundspillet.

Stk. 2

Holdene tildeles placering i slutspillet efter den opnåede placering i grundspillet, idet holdets samlede holdkamppoint fra grundspillet halveres (rundes evt. op, da decimaler ikke medtages i stillingen).

Stk. 3

Nr. 1-4 i hver nedrykningspulje deltager i den efterfølgende sæson i Danmarksserien.

Stk. 4

Nr. 5 og 6 i hver nedrykningspulje deltager i den efterfølgende
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kvalifikationsevent (se § 28).
Stk. 5

Nr. 7-8 i hver nedrykningspulje deltager i den efterfølgende sæson i kredsens holdturnering.

§ 26

Ét hold fra hver klub

Stk. 1

Der kan kun deltage ét hold fra hver klub i hver division, kvalifikations- og
nedrykningsspil, dog med undtagelse af Danmarksserien, kvalifikation til 3.
division og nedrykningsspillet fra Danmarksserien, hvor hver klub kan deltage med to hold.
Hold fra samme klub skal så vidt muligt ikke placeres i samme pulje. Skulle
2 hold fra samme klub komme i samme pulje/slutspilspulje, skal disse 2
hold mødes i første runde af grundspillet/slutspillet – uanset fastsatte slutspilsprincipper.
Såfremt en klub, der har spillet sig til oprykning i forvejen er repræsenteret i
den umiddelbart højere division i den efterfølgende sæson, overgår retten
til oprykning til det efterfølgende bedst placerede hold i kvalifikationsspillet.
Såfremt en klub, der har spillet sig til deltagelse i en oprykningskamp i kvalifikationseventen, i forvejen er repræsenteret i den umiddelbart højere division
i den efterfølgende sæson, annulleres den pågældende kvalifikationskampe,
og holdet forbliver i den samme række.

Stk. 2

Såfremt et hold rykker ned i en division/Danmarksserien i turneringen,
hvor klubben jf. stk. 1 ikke er berettiget i at deltage i, rykkes klubbens oprindelige hold i den pågældende række ned i den lavere liggende division/Danmarksserie via sidstepladsen. Deltager holdet i et kvalifikationsspil med flere puljer nedrykkes holdet via sidstepladsen i den tilsvarende
nedrykningspulje.

Stk. 3

Hvis klubbens oprindelige hold i divisionerne/Danmarksserien skulle være
oprykningsberettiget fra den netop afviklede turnering, annulleres en eventuel nedrykning for klubbens højere liggende hold, og begge hold fortsætter
således i deres respektive rækker i den følgende turnering.

Stk. 4

I 1. division kan der maximalt være 4 hold, der er 2. hold i ligaklubber/ligaholdfællesskaber.

§ 27

Kvalifikationskampe
Alle kvalifikationskampe stopper, når et af holdene har vundet 7 kampe i
holdkampe med 13 kampe, henholdsvis 5 kampe i holdkampe med 9
kampe, medmindre andet på forhånd er besluttet.
Er det deltagende hold i en holdkamp, som afvikles efter §§ 27-28, ikke
klubbens 1. hold, skal holdet medbringe holdopstilling(er) for klubbens højere rangerende hold.
Spillere i kvalifikationskampe (inkl. oversidderhold/”papirhold) skal have
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deltaget i minimum 2 holdkampe på et af klubbens seniorhold i indeværende sæson.
I øvrigt gælder de almindelige regler for holdsætning. Se §§ 38-45.
§ 28

Kvalifikationsevent
Senest 5 uger efter sidste spillerunde afvikles en kvalifikationsevent, der har
til formål at finde de op- og nedrykkerhold, der ikke er sikret direkte oprykning/nedrykning jf. §22 stk. 4, § 23 stk. 4, § 24 stk. 4 og §
25 stk. 4
Nr. 2 i kvalifikationspuljerne til 2. division møder nr. 3 fra en af de øvrige
kvalifikationspuljer.
Nr. 4 i nedrykningspuljerne fra 3. division møder nr. 5 fra en af de øvrige
nedrykningspuljer.
Nr. 2 i kvalifikationspuljerne til 3. division møder nr. 3 fra en af de øvrige
kvalifikationspuljer.
Nr. 5 i nedrykningspuljerne fra Danmarksserien møder nr. 6 fra en af de øvrige nedrykningspuljer.

I de tilfælde, hvor et hold ikke har mulighed for at deltage i en oprykningskamp i henhold til. § 26 stk. 1, eller ikke ønsker at deltage, og programmet
ikke er udsendt til klubberne, overgår pladsen i oprykningskampen til det
bedst placerede, ikke kvalificerede hold fra samme pulje.
Ved afbud fra en klub, efter programmet for Kvalifikationseventen er udsendt, vinder modstanderholdet kampen på w.o.
BD’s administration fastsætter den endelige fordeling af deltagere i kvalifikationseventen. Det sker straks, efter resultaterne for sidste spillerunde i
slutspillet foreligger og meddeles skriftligt til de deltagende klubber.
Alle holdkampe stopper, når et af holdene har vundet 7 kampe i holdkampe
med 13 kampe henholdsvis 5 kampe i holdkampe med 9 kampe, medmindre andet på forhånd er aftalt.
Detaljerede regler for afviklingen af kvalifikationskampene fastsættes af HU i
samarbejde med BD’s administration, dog står BD’s holdturneringsadministration alene for den praktiske afvikling og planlægning af kvalifikationseventen i samarbejde med værtsklubberne.

§ 29

Oprykning fra kredsene

Stk. 1

Badminton Nordjylland, Badminton Midtjylland, Badminton Sønderjylland og Badminton Fyn: 6 hold.
Badminton Sjælland: 2 hold.
Badminton Lolland-Falster: 1 hold. (pladsen overtages af Badminton
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Sjælland, såfremt Badminton Lolland-Falster ikke ønsker at benytte pladsen).
Badminton København: 2 hold.
Badminton Bornholm: 1 hold (pladsen overtages af Badminton København,
såfremt Badminton Bornholm ikke ønsker at benytte pladsen).
Stk. 2

Senest 14 dage efter turneringens afslutning indstiller hver kreds navnene på
de klubber, der skal repræsentere kredsene på de ledige pladser i Danmarksserien.

4 Deltagerne
§ 30

Hold
Holdmesterskabet er åbent for alle klubber under Badminton Danmark
(BD), som er i stand til at stille hold samt kvalificere sig til turneringen i
overensstemmelse med reglementernes krav. Det er muligt for holdfællesskaber mellem flere klubber at deltage, hvis de opfylder betingelserne i Tillæg om holdfællesskaber.

§ 31

Spillere

Stk. 1

Spillerne skal være fyldt 15 år senest 31.12. i den pågældende sæson
(U17) for at deltage i holdturnering for seniorer.

Stk. 2

Spillerne skal være EU/EØS-borgere senest på dagen for den pågældende
holdkamp. Dog kan der på hvert hold deltage op til 2 ikke-EU/EØS-borgere.

§ 32

Deltagelse i turneringen

Stk. 1

For deltagelse i slutspillet gælder følgende begrænsninger for ikkeEU/EØS borgere, samt spillere i Badmintonligaen og 1. division:
a)
En spiller, der i indeværende sæson ikke har deltaget i mindst fire
holdkampe for klubben, kan ikke deltage i DH-turneringens slutspil.
Oversidderrunder tæller ikke med som spillede
runder.
b) Spillerne skal endvidere senest i 3. spillede runde (oversidderrunder tæller ikke med som spillede runder) have deltaget på et af klubbens seniorhold for at kunne anvendes i den resterende del af sæsonen. For spillere,
der har fået karantæne på grund af reglerne om klubskifte, gælder, at
karantænedagene tæller som spillede runder.

Stk. 2

Dog dispenseres for disse begrænsninger, såfremt fraværet skyldes langvarige (minimum 30 dage uden turneringsdeltagelse) dokumenterbare skader/sygdom eller graviditet, og relevant dokumentation for dette indsendes
til HU. Graviditet sidestilles med skader i op til 3 måneder før forventet fødsel og i 6 måneder efter fødsel.
Med relevant dokumentation menes lægeerklæring på dansk eller engelsk,
der bekræfter skade/sygdom/graviditet, samt er dateret under skades-/sygdoms-/graviditetsforløbet. Ansøgningen skal indsendes til BD’s administration senest 14 dage før den pågældende spiller ønskes benyttet i
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holdturneringen, dog senest 3 dage efter sidste runde i grundspillet.
Stk. 3

HU kan desuden dispensere, såfremt andre forhold som f.eks. udstationering, studieophold i udlandet eller andre omstændigheder er årsag til fravær.
Der kan dog ikke af sådanne årsager gives dispensation til indtræden i turneringen senere end 1. slutspilskamp.

§ 33

Spilletilladelse og klubskifte
Deltagere i turneringen skal overholde Reglement for spilletilladelse og
klubskifte.

5 Afvikling af turneringen
§ 34

Flytning af spilletidspunkt

Stk. 1

Holdkampe kan flyttes, såfremt begge klubber er enige herom, og skriftlig
orientering er BD’s administration i hænde senest en uge før den påtænkte,
nye afviklingsdato, dog jf. § 34 stk.3.

Stk. 2

Efter fastlæggelse af turneringsprogrammet kan holdkampe kun flyttes, såfremt
a) En EU/EØS-borgere udtages til at deltage i officielle mesterskaber:
ungdoms EM, ungdoms VM, senior EM, senior VM. Kvalifikation til
disse turneringer er ligeledes omfattet af reglen, såfremt hovedturneringen afvikles i umiddelbar forlængelse af kvalifikationsturneringen.
b) der sker ændringer i den internationale kalender, der er lagt til grund
for sæsonplanlægningen og dermed turneringens spillerunder.
Anmodninger om flytninger af holdkampe med baggrund i ændringer i den internationale kalender, skal være BD’s administration i
hænde hurtigst muligt og senest 4 uger efter ændringen i den internationale kalender er bekendtgjort på BWF’s hjemmeside.
c) der opstår force majeure (brand i hal o.l.).
d) Allerede fastlagte holdkampe i 1. division kan flyttes såfremt der er
sammenfald med internationale turneringer, der er prioriteret af Bad-

minton Danmark i forbindelse med sæsonplanlægningen. De prioriterede turneringer oplyses inden turneringsstart.
Anmodning om flytning skal ske senest 6 uger inden den allerede fastlagte afviklingsdato og kræver ikke enighed mellem klubberne.
Anmodningen sendes til modstanderholdet og BD’s administration (info@badminton.dk).
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Holdkampe kan dog kun flyttes, hvis BD’s administration på forhånd
har fastlagt alternative afviklingsdatoer, hvor holdkampene kan flyttes
til, og klubben har tilmeldt en eller flere spillere til den eller de prioriterede turneringer.
e) Allerede fastlagte holdkampe kan én gang pr. sæson flyttes med op til
en time uden accept fra udeholdet. Det nye spilletidspunkt skal overholde reglerne i § 6 stk. 4.
En sådan flytning skal meddeles udeholdet og og BD’s administration
senest 2 måneder før holdkampen skal afvikles.
Stk. 3

Holdkampe i Badmintonligaens grundspil, Final 4 og nedrykningsspil fra Badmintonligaen kan udelukkende flyttes efter godkendelse fra Holdturneringsudvalget

Stk. 4

Ved flytning af spilletidspunkt skal det nye tidspunkt ligge inden for den
fastsatte spillerunde eller tidligere, dog altid efter den forudgående spillerunde.

Stk. 5

Såfremt flytning af spilletidspunkt inden for disse tidsrammer ikke er mulig,
kan HU give dispensation herfor efter indstilling fra BD’s administration.

Stk. 6

Kun gældende for Danmarksserien.
Holdkampe i 1.- 6. holdrunde kan flyttes til spilledatoer efter holdrunden, såfremt begge klubber over for BD’s administration skriftligt har
tilkendegivet enighed herom.
De udsatte holdkampe skal være afviklet inden den efterfølgende holdrunde

§ 35
Stk. 1

Trækning af hold og særlig nedrykning
Såfremt et hold, der i ligakvalifikationsspillet har kvalificeret sig til
Badmintonligaen eller 1. division af organisatoriske, økonomiske eller andre årsager,
ønsker at fravælge Badmintonligaen eller 1. division, kan dette hold deltage i 2. division i den efterfølgende sæson. Holdet skal senest d. 1. maj meddele, at man ikke ønsker deltagelse i Badmintonligaen eller 1. division i den efterfølgende sæson.
Meddelelsen herom efter den 1. maj vil blive betragtet som en trækning
af holdet, og klubben skal betale en bøde.
HU beslutter, hvilket hold der skal indtage den ledige plads i Badmintonligaen eller 1. division

Stk. 2

Ønsker en klub at trække et hold ud af holdturneringen, skal det som udgangspunkt
være klubbens lavest rangerende hold.
I helt ekstraordinære tilfælde kan klubben dog søge dispensation hos HU om at
trække klubbens højest rangerende hold uden, at dette får konsekvenser for klubbens
lavere rangerende hold i turneringen.
Ansøgning om en sådan trækning skal være BD’s administration i hænde senest d. 10.
juni og være ledsaget af en skriftlig begrundelse (f.eks. spillerflytninger, spillere, der er
stoppet, m.m.).
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HU beslutter, hvilket hold der skal indtage den ledige plads.
Stk. 3

Klubber kan i helt specielle tilfælde søge HU om, at deres førstehold indplaceres 2
rækker lavere i turneringen i den følgende sæson. Ansøgning om en sådan nedrykning
skal være BD’s Administration i hænde senest d. 10. juni og være ledsaget af en skriftlig begrundelse (spillerflytninger, spillere, der er stoppet, m.m.).
Har den ansøgende klub lavere rangerende hold i turneringen, skal disse eventuelt
nedrykkes iht. § 26.
HU beslutter hvilket hold, der skal indtage den ledige plads.

Stk. 4

En klub, der har fået dispensation iht. denne bestemmelses stk. 2 og stk. 3,
kan ikke rykke op med sit højest rangerende hold den næstfølgende sæson.

Stk. 5

Indplacering i de berørte rækker og puljer sker efter BD’s
administration’s afgørelse, jf. §§ 10-14.

Stk. 6

Det er den enkelte kreds, der indplacerer hold, der udgår af turneringen.

§ 35A
Stk. 1

Udeblivelse af hold
Såfremt en klub ikke stiller op i en holdkamp i turneringen,
pålægges klubben en bøde (se oversigt over gebyrer mv.).
Såfremt der ikke foreligger en acceptabel årsag til udeblivelsen, eller i
gentagelsestilfælde, kan HU beslutte at udelukke holdet fra deltagelse i
resten af sæsonen.

Stk. 2

I tilfælde hvor et udehold ikke finder det muligt at nå frem til en holdkamp, er det udeholdets pligt at fremkomme med
dokumentation for årsagen til udeblivelsen (f.eks. dokumentation for
forsinkelser/ aflysninger af tog-/flytrafik eller skriftlig dokumentation
af myndighedernes advarsler om udkørsel).
Besked til den arrangerende klub skal ske uden ophold med henblik på
at den arrangerende klub kan orientere dommere, egne spillere, linjedommere mv.

Stk. 3

Såfremt et hold udelukkes fra videre deltagelse i sæsonen, jf. stk. 1,
placeres holdet sidst i puljen.
Dette gælder også, hvis holdet udelukkes efter, at grundspillet er færdigspillet, men inden slutspillet er startet.
Alle holdets resterende holdkampe i sæsonen tabes med 0-16 (0-12 i
Badmintonligaen og 1. division).

§ 36

Den arrangerende klubs pligter

Stk. 1

Den i turneringsprogrammet førstnævnte klub er arrangør af holdkampen og skal sørge for en ansvarlig afvikling for spillere, ledere og officials og uden udgift for den tilrejsende klub.

Stk. 2

Arrangement forud for holdkampen:
1) At afholde alle i forbindelse med arrangementet forbundne omkostninger,
2) At bestille dommere til holdkampe i Badmintonligaen og 1. division ved
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den lokale kreds dommerudkaldsleder, jf. § 46, stk. 3.
3) At sørge for linjedommere til alle holdkampe, hvor der skal anvendes dommere, jf. § 46. stk.3.
4) At sørge for holdturneringsdommer til alle holdkampe i 2. division, kvalifikation til 2. division og nedrykning fra 3. division jf.
§ 46, stk.4.
5) At sørge for tællere til alle kampe i alle holdkampe, hvor der ikke anvendes dommere, jf. pkt. 2 og pkt. 4.
6) At sørge for, at der altid er et tilstrækkeligt antal fjerbolde til rådighed
af en sådan kvalitet, at de opfylder bestemmelserne i spillereglerne.
Stk. 3

Afvikling af holdkampen:
1) At sikre, at holdkampen spilles i følgende rækkefølge (gælder ikke for
Badmintonligaen og 1. division, jf. § 37, stk. 1): Mixeddoubler damesingler, herresingler, damedoubler og herredoubler. En anden kamprækkefølge kan dog fastsættes, såfremt parterne er enige herom.
Holdkampene skal afvikles på minimum 3 baner, medmindre afstanden for udeholdet er maksimalt 100 km, og holdkampen afvikles en
lørdag eller søndag med starttidspunkt senest kl.
15.00. I sådanne tilfælde er det tilladt, at afvikle to holdkampe på i alt 5
baner uden accept fra udeholdet.

Stk. 4

2)

At sikre, at de 13 kampe (9 kampe i Badmintonligaen og 1. division)
spilles fortløbende, dvs. at der, så snart en kamp er færdigspillet,
sættes en ny kamp i gang på den pågældende bane. Den rigtige
rækkefølge indenfor kategorierne skal dog opretholdes.

3)

Der skal dog tilstås en spiller et ophold på mindst 15 minutter mellem de to kampe.

4)

At sørge for, at der til hver holdkamp i turneringen afsættes et kvarter
før det officielle starttidspunkt på banerne til opvarmning.

5)

BD kan i forbindelse med holdkampe med TV transmission mv. fastsætte kamprækkefølgen.

Efter holdkampen:
1)

At indtaste resultatskemaet på www.Badmintonplayer.dk senest 2 timer efter holdkampens afslutning. Oplysninger om navn og fødselsdato lagres i et administrationssystem og slettes ikke. Fødselsdatoen
dokumenterer retten til at deltage i holdturneringen. Du kan læse yderligere i Badminton Danmarks privatlivspolitik, klik her

2)

Begge klubber er ansvarlige for at nye spillere oprettes på www.badmintonplayer.dk inden afviklingen af holdkampen. Manglende oprettelse vil automatisk udløse en bøde per spiller (se ”Takstblad” på Badminton.dk).

3)

Et resultatskema underskrives af begge holdkaptajner umiddelbart
efter holdkampens afslutning, men skal ikke indsendes til BD’s administration idet resultatskemaerne opbevares af begge klubber til
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evt. senere dokumentation for holdkampens resultat.
4)

Såfremt resultatet ikke er registreret som ovenfor angivet, idømmes
den arrangerende klub en bøde (se ”Takstblad” på Badminton.dk).

5)

Holdturneringsudvalget kan idømme hjemmeholdet som taber af samtlige kampe i en holdkamp, såfremt resultaterne ikke er tastet i www.badmintonplayer.dk senest 7 dage efter spilledato.

§ 37
Stk. 1

Holdkampen
En holdkamp i Badmintonligaen og 1. division omfatter 9 kampe, bestående
af 2 mixeddoubler, 2 damesingler, 2 herresingler, 1 damedouble og 2 herredoubler. Som udgangspunkt anvendes 4 herrer og 3 damer, som alle skal
spille to kampe i to forskellige kategorier. Det er dog tilladt at benytte en ekstra herre og/eller en ekstra dame således at der bliver 2 herrer og/eller 2 damer, som kun spiller en kamp. Den ekstra herre og/eller den ekstra dame kan
i samme spillerunde deltage på klubbens lavere rangerende hold. Den pågældende herre og/eller dame kan i den efterfølgende spillerunde atter spille på
klubbens hold i Badmintonligaen, 1. division og lavere rangerende hold, dog
maksimalt 2 hold, uanset den generelle regel i § 43.

Stk. 2

Holdkampe i Badmintonligaen og 1. division skal afvikles på 3 baner.
Alle 9 kampe i holdkampen skal spilles (se dog §§ 27-28)

Stk. 3

Holdkampene skal afvikles i den rækkefølge, der fremgår af det officielle
holdskema, således at kategorierne afvikles i rækkefølgen mixeddoubler,
damesingler, herresingler, damedoubler og herredoubler (se dog § 36 stk.
3, nr. 1).
Som udgangspunkt startes med den øverste kamp i hver kategori.
Rækkefølgen på de rene doubler ændres dog, såfremt en eller flere spillere
låser for afvikling af den først kommende kamp. Ved låsning forstås, at en
spiller endnu ikke har færdigspillet sin første kamp og har fået minimum 15
minutters pause fra denne. I sådanne tilfælde spilles den først mulige efterfølgende double.
Kamprækkefølgen fastsættes umiddelbart efter udveksling af holdopstillingerne af de 2 trænere. Såfremt de ikke kan blive enige, så har den dommer,
der står øverst på udkaldsskemaet ansvaret når han møder op i hallen 45
min. før matchen.
I Badmintonligaen og 1. division, afvikles singlerne efter følgende prioritering:
1) De(n) første single(r) på skemaet, hvor ingen af holdene er repræsenteret af en spiller som spiller mixeddouble, og hvor begge hold er repræsenteret af en spiller, som skal spille double senere i holdkampen.
2) De(n) første efterfølgende single(r) på skemaet, hvor ingen af holdene er
repræsenteret af en spiller som spiller mixeddouble, og hvor det ene hold
er repræsenteret af en spiller, som skal spille double senere i holdkampen.
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3) De(n) første efterfølgende single(r) på skemaet, hvor ingen af holdene er
repræsenteret af en spiller som spiller mixeddouble, og hvor ingen af holdene er repræsenterede af en spiller, som spiller double senere i holdkampen.
4) Singler, hvor et eller begge hold er repræsenteret af en spiller der spiller
mixeddouble. Såfremt der er flere af sådanne singler, afgøres rækkefølgen af nr. 1 – 3 for den anden spillers vedkommende.
I Badmintonligaen og 1. division gælder endvidere, at såfremt de to mixeddoubler låser for alle syv øvrige kampe, startes i stedet med de tre rene
doubler, efterfulgt af singler og til sidst mixeddoubler.
Singlerne spilles efter samme prioritering som ovenfor nævnt, mens mixeddoublerne i sådanne tilfælde afvikles i den mest hensigtsmæssige rækkefølge.
Stk. 4

En holdkamp i 2. division, 3. division og Danmarksserien omfatter 13
kampe, bestående af 2 mixeddoubler, 2 damesingler, 4 herresingler,
2 damedoubler og 3 herredoubler. Der skal anvendes 6 herrer og 4 damer
som alle skal spille to kampe i to forskellige kategorier.

Stk. 5

Holdkampe fra 2. division til Danmarksserien skal afvikles på 3 eller 4 baner
(se dog § 36 stk. 3, nr. 1.). Alle 13, kampe i holdkampen skal spilles (se dog
§§ 27-28).

Stk. 6

Holdkampene skal afvikles i den rækkefølge, der fremgår af det officielle
holdskema, således at kategorierne afvikles i rækkefølgen mixeddoubler,
damesingler, herresingler, damedoubler og herredoubler (se dog § 36 stk.
3, nr. 1).

§ 38

Holdopstillingen

Stk. 1

Den danske fællesrangliste skal benyttes som udgangspunkt for holdopstillingen i alle kategorier, og alle spillere skal være oprettet på ranglisten på
BadmintonPlayer inden udveksling af holdopstillinger (se regler for indplacering i ”Reglement for Ny Rangliste”).
Den først offentliggjorte rangliste i en ny måned er gældende for holdsætning fra den 10. i den pågældende måned til og med den 9. i den efterfølgende måned. Ranglisten angives på BadmintonPlayer med eksempelvis
”september ranglisten (senior).
Har en klub mere end et hold med i turneringen, og der indenfor samme spillerunde skal anvendes forskellige ranglister ved udtagelse af spillere til 2 hold,
så skal den tidligste rangliste benyttes ved udtagelse af spillere til det først
spillende hold. Udtagelse af spillere til det næst spillende hold skal ske efter
den rangliste, der er gældende for dette holds spilledato jf. stk. 1 (2. afsnit).
Når spillerne til de pågældende hold er udtaget, skal den aktuelle rangliste
benyttes til opstillingen på det enkelte hold jf. stk. 2 og 3.
Hver enkelt klub er ansvarlig for at spillerne på eget hold er opstillet i overensstemmelse med nedenstående regler:

Badminton Danmark · Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
CVR: 1369 3315 · Bank: 2217 8390133333 · T: +45 7060 5076 · M: info@badminton.dk · W: badminton.dk

Stk. 2

Stk. 3

Single
I single placeres spillerne således, at spilleren som har højst antal point i
single placeres i 1. single, spilleren med næsthøjest antal point i single placeres i 2. single osv. Såfremt pointforskellen i single er 50 point eller derunder
på 2 spillere kan klubben selv bestemme de to spilleres indbyrdes placering.
Double
I double opstilles parrene efter summen af spillernes ranglistepoint i
double. Parret med flest point i double placeres i 1. double, parre med
næstflest point i double placeres i 2. double osv. Såfremt pointforskellen i
double er 100 point eller derunder på 2 par, kan klubben selv bestemme de
to pars indbyrdes placering.
Flere hold fra samme klub

Stk. 4

Hvis det højere rangerende hold ligger i 2. division og nedefter, kan en klub
inden for samme spillerunde kun anvende en spiller på et lavere rangerende
hold, såfremt spilleren er lavere placeret på NIVEAU-ranglisten end de af
klubbens spillere, som anvendes i de samme to kategorier på et højere rangerende hold. Klubben kan dog benytte en højere rangeret spiller såfremt
pointforskellen er 50 point eller derunder på NIVEAU-ranglisten.

Stk. 5

Hvis det højere rangerende hold ligger i Badmintonligaen eller 1. division,
skal samtlige spillere på det lavere rangerende hold sammenlignes med
hver enkelt spiller af samme køn på det højere rangerende hold med henblik på at afgøre, om spillerne på det lavere rangerende hold er lovlige.
Der skal udelukkende ske en sammenligning i den eller de kategorier, som
spillerne på det højere rangerede hold hver især deltager i. Det er således
uden betydning for sammenligningen, hvilke kategorier spillerne på lavere
rangerende hold deltager i.
For at en spiller skal være lovlig på det lavere rangerende hold, skal den
pågældende være lavere placeret eller have maksimalt 50 points flere på
KATEGORI-ranglisten i mindst én af de
kategorier, som spillerne på det højere rangerende hold deltager i.
Eventuel ekstra herre/dame, jfr. § 37, stk. 1, skal ikke indgå i sammenligningen, da en sådan spiller ikke har betydning for, om spillerne på det lavere rangerede hold er lovlige på deres hold.

Stk. 6

U 17 spillere skal ikke placeres på hold efter ranglisten, men skal dog være
indplaceret på den gældende rangliste (jf. stk. 1). I stedet placeres spilleren
på holdet efter spillestyrke.
I doubler hvor der indgår U17-spillere skal disse placeres ind i rækkefølge efter spillestyrke, og med det stærkeste par øverst.
U17 spillere må kun anvendes på et lavere rangerende hold, såfremt spilleren i mindst én af de to kategorier vedkommende benyttes i, vurderes at
være svagere end de af klubbens øvrige spillere, som anvendes i de samme
to kategorier på et højere rangerende hold.
Modstanderklubben kan dog nedlægge protest, såfremt den ikke finder
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placeringen af spilleren på et hold i orden i forhold til spillestyrken i de to
kategorier.
Stk. 7

En spiller må ikke i samme spillerunde deltage på mere end ét hold, jf. § 45.
(Se dog § 37, stk. 1, § 40, § 43 og § 44).

§ 39

Udveksling af holdopstillinger

Stk. 1

Holdopstillingerne skal indtastes via BadmintonPlayer efter følgende tidsfrister:
Badmintonligaen og 1. division: Tre timer før holdkampens begyndelsestidspunkt.
2.- og 3. division: En time før holdkampens begyndelsestidspunkt.
Danmarksserien: En halv time før holdkampens begyndelsestidspunkt.
I Badmintonligaen har BD’s administration mulighed for at fastsætte andre
regler for udveksling af holdopstillinger. Dette skal dog meddeles de implicerede klubber med minimum en uges varsel.
Såfremt holdopstillingen ikke er modtaget rettidigt, idømmes klubben en
bøde (se ”Takstblad” på Badminton.dk).

Stk. 2

Når en holdkamp igangsættes, skal alle spillere være på spillestedet.
Mangler et hold en eller flere spillere skal holdet rykke de tilstedeværende
spillere op på holdskemaet så de højst rangerende kampe kan spilles. En spiller må ikke ved en sådan rokade skifte kategori (fx fra mixeddouble til single).
Holdet kan ikke indsætte reserver eller konstruere nye doublepar.
Kan holdet ved en sådan rokade ikke spille mindst 7/5 kampe, er holdkampen tabt med 16-0/12-0.

§ 40

Skadet spiller umiddelbart inden kampstart
I tilfælde af skadet spiller mindre end tre timer inden kampstart for Badmintonligaen og 1. division, en time inden kampstart for 2.- og 3. division
og 30 minutter for Danmarksserien, kan der ikke indsættes reserve.
De tilbageværende spillere/par rykkes ikke op, idet holdopstillingen fastholdes.
I tilfælde af en spiller i Badmintonligaen og 1. division bliver skadet, efter
fristen for indsættelse af reserver (tre timer inden kampstart), skal den ansvarlige dommer i holdkampen (dommeren øverst på udkaldsskemaet) indberette episoden til Badminton Danmarks administration, hvor efter Holdturneringsudvalgt har mulighed for at indhente en ”tro og love-erklæring” fra
den pågældende spiller jf. § 53, stk. 4.

§ 41

Skadet spiller i vedkommendes 1. kamp
I tilfælde af at en spiller bliver skadet og ikke fuldfører sin første kamp kan der
ikke indsættes reserve i doublen.
De tilbageværende doubler rykkes ikke op, idet holdopstillingen fastholdes.
Den skadede spiller kan ikke spille sin anden kamp.

Badminton Danmark · Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
CVR: 1369 3315 · Bank: 2217 8390133333 · T: +45 7060 5076 · M: info@badminton.dk · W: badminton.dk

§ 42

Diskvalificeret spiller
En diskvalificeret spiller kan ikke spille sin anden kamp og kan ikke erstattes
af en reserve i anden kamp. Den eventuelle makker i mixed double kan dog
spille sin anden kamp.
De tilbageværende doubler rykkes ikke op, idet holdopstillingen fastholdes.

§ 43

Benyttelse af spiller, som har spillet i samme spillerunde

Stk 1.

For alle rækker gælder, at det ved skader eller anden force majeure, inden
holdseddel er udvekslet, jf. § 39, er muligt at indsætte en spiller som i samme
spillerunde har deltaget på et lavere rangerende hold i turneringen. Benyttelsen af en sådan spiller skal tydeligt fremgå af holdskemaet

Stk 2.

Spillere, som i henhold til § 37 stk. 1 er anvendt som ekstra herre/dame
på et hold i Badmintonligaen eller 1. division, kan benyttes på et lavere
rangerende hold i samme spillerunde. En sådan spiller skal opfylde de
samme betingelser i forhold til stamspillerne på det højere rangerede hold
som de øvrige spillere på det lavere rangerende hold, jfr. § 38, stk. 5. Endvidere må den pågældende spiller ikke være den højest rangerede spiller
på det højere rangerede hold i nogen af de kategorier, som vedkommende
bliver benyttet i på det pågældende hold.

§ 44

Når en spiller har deltaget to gange i samme spillerunde
Når en spiller i medfør af § 43, stk. 1 har deltaget to gange i samme spillerunde, kan spilleren ikke deltage på noget hold i turneringens næstfølgende spillerunde, subsidiært den kronologisk næstfølgende runde. Reglen gælder ikke for spillere, der har været anvendt som ekstra herre/dame
på et hold i Badmintonligaen eller 1. division.

§ 45

Op-/nedrykning af spillere
En spiller må ikke – bortset fra § 37 stk. 1, § 43 og § 44 - i samme spillerunde deltage på mere end et hold. Spillerunderne er nummereret i turneringsprogrammet og spillerundernes numre er gældende uden hensyn til
fastsat og faktisk afviklingstidspunkt.
Om nødvendigt kan administrationen dog indsætte ekstra rundenumre (Xrunder) i turneringsprogrammet, hvor administrationen kan kræve en ”papirholdopstilling” indsendt for en spillerunde.

§ 46

Dommere

Stk. 1

En klub, som har hold i Badmintonligaen, 1.-, 2.- og 3. division, skal som
minimum have én dommer tilknyttet klubben.
En dommer kan kun være tilknyttet én klub.
Klubber med hold i Badmintonligaen og/eller 1. division, der kun har én
dommer tilknyttet klubben, skal senest i løbet af sæsonen 2019/2020 have
tilmeldt yderligere en person til dommeruddannelse.

Stk. 2

Klubben skal senest den 10. juni have en dommer registreret hos den lokale
dommerleder (se liste på www.badminton.dk). Har en klub ikke en dommer,
skal klubben sørge for at tilmelde en person til dommerkursus hos den lokale
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dommerleder.
Stk. 3

Har klubben ikke en uddannet og registreret dommer ved afviklingen af en
holdkamp i Badmintonligaen. 1.-, 2.- og 3. division, tildeles klubben en bøde
(se ”Takstblad” på Badminton.dk).
Til holdkampe i Badmintonligaen og 1. division skal de enkelte kampe ledes
af forbundsdommere/ kredsdommere og med linjedommere (minimum 2 pr.
bane). Til holdkampe i Final 4 skal der benyttes servedommere og 10 linjedommere pr. bane.
Udgifterne dækkes af hjemmeholdet med undtagelse af holdkampe i Final 4,
hvor udgifterne dækkes af BD.
Linjedommerne skal være fyldt 16 år.

Stk. 4

Til alle holdkampe i 2. division, kvalifikation til 2. division, nedrykning fra 3.
division og holdkampe i Kvalifikationseventen, skal der anvendes en holdturneringsdommer. Udgifterne dækkes af hjemmeholdet.

Stk. 5

I 3.division grundspil og Danmarksserien tilforordnes en holdturneringsdommer således:

a)

Hvis ét af holdene ønsker dette og skriftligt gør modstanderklubben opmærksom herpå senest 3 uger før holdkampen. Den klub, der ønsker holdturneringsdommer, afholder udgifterne hertil.

b)

Klubben, der skal arrangere holdkampe, skal mindst 14 dage før holdkampen bestille holdturneringsdommer ved dommerudkalds- lederen i
kredsen.

Stk. 6

Holdturneringsdommer skal vælges blandt personer, der af BD eller en
kreds har modtaget uddannelse som dommer.

Stk. 7

Hvor en holdturneringsdommer er udpeget, vil dennes virke finde sted
med de pligter og beføjelser, der beskrives i ”Vejledning for holdturneringsdommer”, klik her.

Stk. 8

I holdkampe, hvor en dommer medvirker og i holdkampe hvor en holdturneringsdommer er til stede, er disse øverste myndighed i spørgsmål
vedrørende spillereglerne (f.eks. ved diskvalifikation).

6 Vindere og point
§ 47

Generelt

Stk. 1

Pointtælling: Alle kampe tæller i pointberegningen.
Eksempel: Ender en holdkamp med 9 kampe 5–4, får det vindende hold 5
point, mens det tabende hold får 4 point.
Ender en holdkamp med 13 kampe 8-5 får det vindende hold 8 point og det
tabende hold 5 point.

Stk. 2

Pointbonus til det vindende hold.
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Et vindende hold med minimum +3 overskydende point får 3 ekstra bonuspoint. Et vindende hold med +1 overskydende point får 2 ekstra bonuspoint. Tabende hold med -1 point får 1 ekstra bonuspoint.
Stk. 3

Holdkamppoint
Et hold opnåede point og pointbonus betegnes som holdkamppoint. Eksempel: Er en holdkamp med 9 kampe endt 5-4, får det vindende hold samlet 7
holdkamppoint (5 point + 2 bonuspoint), og det tabende hold får samlet 5
holdkamppoint (4 point + 1 bonuspoint). Er en holdkamp med 13 kampe endt
8-5, får det vindende hold samlet 11 holdkamppoint (8 point + 3 bonuspoint),
og det tabende hold får samlet 5 holdkamppoint (5 point og ingen bonuspoint).

§ 48

En spiller/par udebliver fra en kamp
Hvis en spiller (et par) udebliver fra en kamp, vindes denne af den fremmødte spiller (det fremmødte par) w.o. med 21-0, 21-0.

§ 49

Ikke fuldført kamp
I tilfælde af at en spiller (par) ikke fuldfører en kamp, indgår resultatet på tidspunktet for kampens afgørelse, idet den fortsættende spiller godskrives resten af kampen op til 21 point pr. sæt (gælder dog ikke når kampen stopper,
fordi holdkampen stoppes eksempelvis kvalifikationskampe i og Final 4).

§ 50

Afbud i samme kamp
Hvis der er afbud på begge hold i samme kampe, deles antallet af disse
walk-over kampe ligeligt mellem klubberne. I tilfælde af et ulige antal walkover kampe med afbud på begge hold, taber hjemmeholdet den overskydende kamp.

§ 51

Placering i puljen

Stk. 1

Placeringen af holdene bestemmes af antal holdkamppoint.

Stk. 2

Dersom to eller flere hold opnår lige mange holdkamppoint, afgøres placeringen således, at det hold, der har vundet flest holdkampe, besætter den
højeste plads.

Stk. 3

Dersom to eller flere hold har vundet lige mange holdkampe, afgøres placeringen således, at det hold, der har størst positiv/mindst negativ i vundne kontra tabte sæt, besætter den højeste plads.

Stk. 4

Står flere hold stadig lige, rangeres de ud fra de pågældende holds indbyrdes
holdkampe således: Først indbyrdes vundne holdkampe, dernæst indbyrdes
vundne kampe, og til sidst størst positiv/negativ forskel i vundne kontra
tabte sæt.

Stk. 5

Står flere hold stadig lige, rangeres de ud fra de pågældende holds indbyrdes
holdkampe således: Først indbyrdes vundne holdkampe, dernæst indbyrdes
vundne kampe, og til sidst størst positiv/negativ forskel i vundne kontra
tabte sæt.

7 Overtrædelse af reglement
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§ 52

Sanktioner fra dommer eller holdturneringsdommer

Stk. 1

Der kan af en dommer eller holdturneringsdommer træffes følgende sanktioner over for spillere (jf. Spillereglernes § 16.7):
• Tildeling af advarsler
• Ikendelse af fejl
• Diskvalifikation
Disse sanktioner bliver akkumuleret med tilsvarende sanktioner fra individuelle turneringer godkendt af BD (se Fællesreglement for individuelle turneringer § 6).
Følgende regler gælder i tilfælde af advarsler, fejl og diskvalifikation:
• Advarsel (Gult kort) = 1 karantænepoint
• Fejl (Rødt kort) = Samlet 2 karantænepoint
• Diskvalifikation (Sort kort) = Samlet minimum 3 karantænepoint
(fastsættes af Disciplinærudvalget på baggrund af
årsagen)

Stk. 2

Der kan af en dommer eller en holdturneringsdommer træffes
følgende sanktioner over for holdledere, trænere og spillere tilknyttet de involverede hold:
• Tildeling af advarsler.
• Bortvisning fra spilleområde/banen.
• Bortvisning fra hallen/arenaen.
Ved en bortvisning af en holdleder, træner eller spiller kan HU idømme pågældende klub en bøde (se ”Takstblad” på Badminton.dk). Desuden kan HU
i grove tilfælde fradømme klubben holdkamppoint.

Stk.3

Karantænepoint tildelt i tilfælde af advarsler, fejl og diskvalifikation (jfr. spillereglernes §16) medfører følgende sanktioner:
• 3 karantænepoint = 1 spilledags karantæne i holdturneringen og 20 dages karantæne vedr. deltagelse i
danske turneringer.
• Yderligere 2 karantænepoint = 1 spilledags karantæne
i holdturneringen og 20 dages karantæne vedr. deltagelse i danske turneringer.
• Eventuelle efterfølgende karantænepoint behandles
individuelt i Disciplinærudvalget.
Karantænepoint i individuelle turneringer opsummeres
med karantænepoint i DH-turneringen.

Stk.4

Tildelt karantæne skal afvikles i førstkommende holdrunde for ethvert af
klubbens hold, som spilleren kunne deltage på. Der tages ikke hensyn til spillerundernes numre. Det er klubbens ansvar, at karantæne afholdes.

Stk.5

Overskydende karantænepoint efter afholdt karantæne (f.eks. ved to fejl)
slettes ikke i løbet af sæsonen, men fastholdes.
Karantænepoint tildelt i én sæson slettes ved afslutningen af sæsonen, således at alle spillere starter en ny sæson med 0 karantænepoint, jf. dog stk. 6.

Stk.6

Hvis en sanktion bliver givet i sæsonens sidste holdkamp eller spillerens sidste individuelle turnering i sæsonen, og spilleren herved opnår et antal
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karantænepoint, der giver karantæne, medfører det, at den pågældende spiller har karantæne i første holdkamp i den efterfølgende sæson.
Stk.7

Advarsler og fejl opsummeres og behandles uafhængigt af diskvalifikationer.

§ 53

Sanktion fra Holdturneringsudvalget

Stk.1

I tilfælde hvor en klub eller en person overtræder dette reglementet eller i
øvrigt bringer badmintonspillet i miskredit, kan dette medføre bøde, tab af
afviklet/udsat kamp eller holdkamp, fratagelse af holdkamppoint eller i
yderste konsekvens udelukkelse fra holdturneringen.

Stk. 2

Det er til hver en tid den pågældende klubs ansvar, at man kun benytter sig
af spillere, der reelt har mulighed for at spille den pågældende kamp. Dette
betyder, at man som klub ikke må opstille spillere på et holdkort, hvor man
inden kampens start må formode, at de ikke vil kunne gennemføre en kamp
p.g.a. sygdom, skade eller tilsvarende. Man må ej heller opstille spillere, der
vil være forhindret i at deltage i den pågældende kamp p.g.a. fravær uanset
årsag.

Stk.3

HU kan i ekstraordinære tilfælde, og til enhver tid, på eget initiativ indlede en
undersøgelse vedrørende en uregelmæssighed i forhold til reglementet.

Stk.4

I forbindelse med HU’s behandling/undersøgelse af en sag, har HU mulighed for at indhente ”tro- og love erklæring” fra både klub og spillere, subsidiært anmode om lægeerklæring, hvorefter erklæringerne vil indgå i HU’s
afgørelse af sagen.

§ 54

Konsekvenser ved overtrædelser

Stk. 1

HU kan ved overtrædelse af dette reglements bestemmelser ændre holdkampens resultat eller fastsætte ny holdkamp. I øvrigt kan HU idømme
klubben bøde (se ”Takstblad” på Badminton.dk).

Stk. 2

Ved overtrædelse af §§ 31-33 eller 38 skal den klub, der har forset sig, miste sejren i den eller de kampe, som den begåede ulovlighed kan have haft
indflydelse på. Sådanne kampe vindes af modparten med 21-0, 21-0 (w.o.).

Stk. 3

Konstateres en overtrædelse i grundspillet af §§ 31-33 eller 38, efter at 1.
runde af slutspillet er påbegyndt, er det ikke muligt at drage sportslige konsekvenser i medfør af stk. 2 fra resultaterne i grundspillet, men alene i slutspillet. I sådanne tilfælde idømmes spilleren tre spillerunders karantæne i
slutspillet, og HU idømmer klubben en bøde, jf. stk. 1.

Stk. 4

HU har desuden ret til, såfremt det på grund af eventuelle reglementsovertrædelsers art finder det påkrævet, at udelukke et hold (en klub) fra
fortsat deltagelse i turneringen.

§ 55
Stk. 1

Fremgangsmåde ved indgivelse af protest
Protester vedrørende de, i dette reglement omhandlede turneringer, indsendes til BD’s administration inden udgangen af det 3. døgn efter den dag hvor
den sidste holdkamp i spillerunden (samme pulje) afvikles.
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Protester for hele DH-turneringen indsendes via protestformular på Badminton Danmarks hjemmeside, klik her
Protesten betragtes som modtaget, når afsenderen har modtaget en automatisk kvitteringsmail.
Protester vedr. sidste holdkamp i grundspillet, sidste holdkamp i slutspillet og kvalifikationskampe skal være indberettet senest kl.
12.00 den første hverdag efter spillerunden.
HU kan i samarbejde med BD’s administration kan fastsætte særlige tidsfrister for protester i forbindelse med Final 4.
Gebyret overføres samtidig til BD. Kontonummer findes på
www.badminton.dk (forsiden).
Stk. 2

HU har ret til at afvise en protest, hvis den er indgivet af en klub, der ikke har
retlig interesse i sagens afgørelse.

Stk. 3

HU skal høre de implicerede parter i sagen. Parternes kommentarer skal være
BD´s administration og den protesterende klub i hænde senest 5 dage efter
anmodningens modtagelse. Svarformular på BD’s hjemmeside skal benyttes,
klik her
Kommentarer til protester vedr. sidste holdkamp i grundspillet, sidste holdkamp i slutspillet og kvalifikationskampe skal være BD´s administration og
den protesterende klub i hænde senest 48 timer efter anmodningens modtagelse.
Såfremt tidsfristen overskrides, anses klubbens ret til høring fortabt.

Stk. 4

HU skal tilstræbe, at protesten færdigbehandles inden næste spillerunde. HU skal skriftligt begrunde sine afgørelser for de implicerede
klubber og de øvrige klubber i puljen.

Stk. 5

I de tilfælde, hvor en protest tages til følge, idømmes den klub, mod hvem
protesten er nedlagt, en bøde (se ”Takstblad” på Badminton.dk).

§ 56

Optagelse af sager, der ikke er indgivet som protest
HU kan altid - også efter, at en eventuel frist for indgivelse af protest er udløbet - af egen drift tage sager op til behandling og afgørelse, hvis der efter
fristen for protester (se § 55, stk. 1) fremkommer oplysninger af en sådan
karakter, at HU finder, at en klub - tilsigtet eller utilsigtet - har overtrådt reglementet og derved opnået en uberettiget fordel.
HU skal, så snart det har besluttet at tage en sådan sag op til behandling, omgående orientere de implicerede klubber herom.
Sager af denne karakter kan dog ikke tages op af HU, såfremt der er forløbet
mere end 1 måned efter den pågældende divisions/series afslutning.

8 Appelmuligheder
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§ 57

BD’s Appeludvalg

Stk. 1

Afgørelser, som HU træffer,
• der alene vedrører protester eller afgørelser om styrkeforhold i holdopstillinger;
• afslag på dispensation for
o minimumskrav for deltagelse i turneringen, jf. § 32,
o flytning af spilletidspunkt, jf. § 34, stk. 4,
o trækning af højere rangerende hold, jf. § 35, stk. 3
o geografisk flytning, jf. § 4 i Reglement for spilletilladelse og klubskifte;
• i sager, der alene drejer sig om afviklingen af en holdkamp,
• samt om opfyldning i divisionerne/puljerne efter trækning/ udelukkelse af hold,
kan ikke indbringes for BD’s appeludvalg.

Stk. 2

Følgende afgørelser kan indbringes for BD’s appeludvalg:
• Sager af den i § 52-53 og § 57 omhandlede karakter.
• Sager, som vedrører fortolkningen af bestemmelserne i dette reglement, og som
efter appeludvalgets opfattelse må anses for at være af principiel karakter.
• Sager, som efter appeludvalgets opfattelse umiddelbart ses at være af
afgørende betydning for en spiller eller en klub (dog ikke de i § 57, stk. 1 omtalte
forhold).
• Sager, hvor HU selv finder det ønskeligt at forelægge tvisten.

Stk. 3

Procedure for indbringelse af en afgørelse på protest fremgår af BD’s love §
23, stk. 5 og skal ledsages af et gebyr hvis størrelse fremgår af Takstbladet
på Badminton.dk. Gebyret tilbagebetales hvis appellen tages til følge eller
hvis appeludvalget vurderer at tilbagebetaling er rimelig, jf. lovenes § 24, stk.
5.

Stk. 4

BD’s Appeludvalgs afgørelser vedrørende spørgsmål, der har direkte betydning for den videre afvikling af en igangværende holdturnering, er endelige
og kan ikke indbringes for DIF's Appeludvalg, medmindre dette af helt særlige grunde bestemmer andet.

8 Øvrige bestemmelser
§ 58

Ændringer af reglementet
Hovedbestyrelsen har ansvaret for ændringer i dette reglement, jf. BD’s
love § 17, stk. 6, nr. 5E.
Seneste ændringer er foretaget pr. 28. juni 2019.

Bilag 1, Rettigheder til Badmintonligaen
1)

Når den enkelte klub/kreds er arrangør af holdkampe:
Den enkelte klub (for klarheds skyld) besidder øvrige kommercielle rettigheder til alle arrangementer, som klubberne selv er arrangør af, jf. § 10 i Love
for Badminton Danmark.

2)

Badminton Danmark er arrangør af Final 4 jf. § 16. Badminton Danmark

Badminton Danmark · Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
CVR: 1369 3315 · Bank: 2217 8390133333 · T: +45 7060 5076 · M: info@badminton.dk · W: badminton.dk

besidder derved alle kommercielle og arrangementsmæssige forhold og
rettigheder til Final 4, af, jf. § 10 i Love for Badminton Danmark.
3)

Badminton Danmark som arrangør af Ligafinalen:
Badminton Danmarks administration kan med det formål at løfte finalen
(eventen) for klubbernes fans gå i dialog med finaleklubberne om afholdelse
af forskellige klubaktiviteter i forbindelse med finalekampen. Det er en forudsætning, at disse aktiviteter skal være i overensstemmelse med Badminton
Danmarks aktuelle kommercielle og politiske prioriteringer for ligafinalen.
Følgende punkter kan dog ikke være en del af en klubdialog og der kan ikke
gøres indsigelser:
•
Badminton Danmarks administration beslutter suverænt afviklingsstedet, jf. i øvrigt § 16, stk. 2.
•
Badminton Danmarks administration arrangerer/afvikler Ligafinalen, jf. i øvrigt § 16.
•
Badminton Danmarks sponsorers eksklusivitet er absolut.
• Det er således ikke tilladt for deltagerklubberne i Ligafinalen at give
egne sponsorer, der konkurrerer med Badminton Danmarks sponsorer, rettigheder i forhold til Ligafinalen (såkaldt Ambush marketing). En overtrædelse vil have disciplinære konsekvenser, jf. § 11 i
Love for Badminton Danmark.
Der henvises ligeledes til § 10 i Love for Badminton Danmark (se nedenfor).

§ 10

Lyd-, billed- og kommercielle rettigheder

Stk. 1

Forbundet besidder samtlige (alle) lyd- og billerettigheder til ethvert arrangement i Danmark, som afvikles i henhold til forbundets love og reglementer.
Badminton Danmarks administration har ansvaret for forhandling af aftaler
ift. forbundets overordnede interesser med lyd - og billedrettigheder, til ethvert arrangement i Danmark, som afvikles i henhold til forbundets love og
reglementer.

Stk. 2

Forbundet besidder samtlige (alle) kommercielle og arrangementsmæssige rettigheder til ethvert arrangement som forbundet selv afvikler, er arrangør af, eller lader afvikle i henhold til forbundets love og reglementer.
Badminton Danmarks administration har ansvaret for forhandling af aftaler
ift. forbundets overordnede interesser til ethvert arrangement i Danmark, forbundet selv afvikler, er arrangør af, eller lader afvikle i henhold til forbundets
love og reglementer.
Ambush marketing ift. forbundets kommercielle og arrangementsmæssige eksklusivaftaler tolereres ikke og vil have disciplinære konsekvenser,
jf. § 11 i Love for Badminton Danmark.

Stk. 3

Klubberne, kredsene eller andre relevante lokalforeninger besidder øvrige
kommercielle rettigheder til alle øvrige arrangementer, som klubberne,
kredsene eller andre relevante lokalforeninger selv er arrangør af.
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Bilag 2, Afviklingskoncept i Badmintonligaen jf. § 5 stk. 1 (minimumskrav for afvikling)

Afviklingskonceptet skal være ens ved alle kampe, dog er det frivilligt for klubberne, i
hvilket omfang de vil følge de obligatoriske krav ifm. udflytterkampene i Ligaen.
1

TV-egnet
afviklingssted

I tilfælde af at TV vælger at transmittere en Badmintonliga kamp
SKAL der findes en TV godkendt hal (som spillested).
Afstand fra kamera til baglinje på 9-10 meter, samt en højde på 5
meter.
TV-kampe udover semifinaler, bronzekamp og guldkamp meddeles
klubberne senest d. 10. august forud for sæsonen.

1

Live stream

Der skal sikres (før valg af spillested) at der kan sættes streaming
cams op (at afstand er ok etc. til banen), samt at der i alle haller er
tilstrækkeligt internet til at der kan streames live.
Badminton Danmark indkøber 2 kameraer, 2 mikrofoner,
2 mixere, samt kabling, holdere mv. pr. klub til låns.
Klubben indkøber 1 kamera, 1 mikrofon, samt kabler, holder mv.
evt. gennem Badminton Danmark til ejendom.
Den aktuelle pris for udstyr oplyses ved henvendelse til Badminton
Danmarks administration.

2

Spillerområder

1

Badmintonbaner;
(skal være i
samme hal)

Opsætning og test af hver holdkamps kameraer skal være overstået på kampdagen senest kl. 16 på hverdage og senest kl. 10 på
weekend-/helligdage.
Der skal være et afgrænset spillerområde i hallen, hvor der er
stole til spillere og ledere.
Der er tre muligheder for afvikling:
•

Der udlægges mobile badmintonbaner, så de kan placeres præcist, hvor det passer bedst ift. steam, tilskuere,
lys i hallen osv. Der skal være en afstand på 3 meter mellem banerne (målt fra sidelinjen). Gulvtæpper omkring
banerne er at foretrække.

•

Der spilles i en hal med indfarvede badmintonbaner.

•

Hal hvor der kun er optegnet streger til Badminton.

1

Elektroniske resultattavler/TVskærme

Elektroniske resultattavler/TV-skærme skal benyttes ved alle ligakampe. De skal være opstillet på stativer, så alle i hallen kan
se dem.

2

Frivillige

Klubberne fastsætter selv det antal frivillige, klubberne finder nødvendigt. Dog skal der som minimum være; speaker, resultatindtaster og linjedommere.
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1

Linjedommere

Linjedommerne skal være iført ens trøjer, der dog skal afvige fra
spillernes tøj.
Der skal være minimum 6 linjedommere pr. holdkamp (gerne
flere). De fordeles med 2 linjedommere pr. kamp.
Ved en TV-kampe skal der benyttes minimum 6 linjedommere
pr. bane.

3

Forplejning

3

Musik

3

Indmarch og
præsentation af
spillere

1

Resultatformidling

Der skal være mulighed for at købe let forplejning i hallen
(øl/vand og kaffe).
Der må gerne være musik i hallen før og efter en holdkamp for at
skabe en god stemning.
Der må gerne være indmarch til alle kampene. Det skal ske umiddelbart inden det fastsatte starttidspunkt for kampen. Derudover
må der være en præsentation af spillerne med f.eks. resultater fra
seneste opgør, placering på ranglisten eller lign.
Der SKAL være løbende opdatering af kampens resultater via
www.badmintonplayer.dk, dog som minimum efter hver enkeltkamps afslutning.
Derudover bør kampens speaker oplyse om stillinger i de øvrige
kampe.

2

Kampstart

3

Pressearbejde

Det er vigtigt, at alle kampe starter til tiden, så der opnås et
ensartet produkt ved alle kampe.
Når klubberne laver pressemeddelelser, kan de sendes til
Badminton Danmark, hvorefter artiklerne kan eksponeres på BD’s
hjemmeside.

Opdateret 1. marts 2019
De enkelte prioriteret fra 1-3. Punkt 1 betyder Obligatorisk, punkt 2 opfordres klubberne til at overholde, og punkt 3 er frivilligt.
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Bilag 3, Afviklingskoncept i 1. division jf. § 5, stk. 1 (minimumskrav for afvikling)
Linjedommerne skal være iført ens trøjer, der dog skal afvige fra
1 Linjedommere
spillernes tøj.
Der skal være minimum 6 linjedommere pr. holdkamp (gerne
flere). De fordeles med 2 linjedommere pr. kamp.
Ved en TV-kampe skal der benyttes minimum 6 linjedommere
pr. bane.
1

Resultatformidling

Der SKAL være løbende opdatering af kampens resultater via
www.badmintonplayer.dk, dog som minimum efter hver enkeltkamps afslutning.
Derudover bør kampens speaker oplyse om stillinger i de øvrige
kampe.

2

Kampstart

3

Spillerområder

3

Badmintonbaner;
(skal være i
samme hal)

3

Det er vigtigt, at alle kampe starter til tiden, så der opnås et ensartet produkt ved alle kampe.
Der skal være et afgrænset spillerområde i hallen, hvor der er stole
til spillere og ledere.
Der er tre muligheder for afvikling:
•

Der udlægges mobile badmintonbaner, så de kan placeres præcist, hvor det passer bedst ift. steam, tilskuere,
lys i hallen osv. Der skal være en afstand på 3 meter mellem banerne (målt fra sidelinjen). Gulvtæpper omkring
banerne er at foretrække.

•

Der spilles i en hal med indfarvede badmintonbaner.

•

Hal hvor der kun er optegnet streger til Badminton.

3

Elektroniske resultattavler/TVskærme
Frivillige

Elektroniske resultattavler/TV-skærme skal benyttes ved alle 1.
divisionskampe. De skal være opstillet på stativer, så alle i hallen
kan se dem.
Klubberne fastsætter selv det antal frivillige, klubberne finder nødvendigt. Dog skal der som minimum være; speaker,
resultatindtaster og linjedommere.

3

Forplejning

3

Musik

3

Indmarch og
præsentation af
spillere

Der skal være mulighed for at købe let forplejning i hallen (øl/vand
og kaffe).
Der må gerne være musik i hallen før og efter en holdkamp for at
skabe en god stemning.
Der må gerne være indmarch til alle kampene. Det skal ske umiddelbart inden det fastsatte starttidspunkt for kampen.
Derudover må der være en præsentation af spillerne med f.eks.
resultater fra seneste opgør, placering på ranglisten eller lign.

3

Pressearbejde

Når klubberne laver pressemeddelelser, kan de sendes til Badminton Danmark, hvorefter artiklerne kan eksponeres på BD’s hjemmeside.
Opdateret 1. marts 2019

De enkelte prioriteret fra 1-3. Punkt 1 betyder Obligatorisk, punkt 2 opfordres klubberne
til at overholde, og punkt 3 er frivilligt.
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Bilag 4, Netværksmodel for Liga- og 1. divisionsklubber
I år 1 startes processen med netværksdannelse op. Alle Ligaklubber og 1. divisionsklubber
skal i år ét være en del af et netværk hvilket indebærer samarbejde med et antal definerede
netværksklubber. Målsætningen er, at netværksstrukturen skal være fuldt udbygget ved afslutningen af sæsonen 2021/2022. Liga og 1. divisionsklubberne skal udarbejde en kortfattet handlingsplan for etablering af netværket med angivelse af tidsplan.
Netværkssamarbejderne (deltagelsen i netværket) skal være baseret på skriftlige samarbejdsaftaler, hvor bl.a. målsætninger, rettigheder, forpligtigelser etc., alt sammen med udgangspunkt i spillernes tarv, er beskrevet (simpelt og letforståeligt).
I storbyerne skal vi se på, hvordan vi kan undgå ”krig” mellem topklubberne om at få de lavere rangerende klubber med i lige præcist deres netværk. Netværkene behøver ikke være
geografisk afgrænsede, da det er vigtigt, at klubber i områder uden Liga- eller 1. divisionsklubber også har muligheden for at koble sig på et netværk, ikke mindst ift. deltagelse omkring vidensdeling.
Information samt kopi af samarbejdsaftaler omkring etablerede netværkssamarbejder indsendes til administrationens holdturneringsansvarlige medarbejder.
Spillernes tarv har 1.prioritet:
Dette med henblik på kontinuerligt at sigte mod, at den enkelte spiller har de udviklingstilbud, der er relevante og passende til den pågældende spillers styrke og ambitionsniveau.
Klubberne i netværket samarbejder omkring vejledning af aktuelle spillere ift. nuværende og
fremtidige klubtilhørsforhold, med henblik på netop at sikre relevante og passende tilbud til
den enkelte spiller, blandt med henblik på at undgå uhensigtsmæssigt ”fiskeri” af spillere.
Det er hensigten at klubskifter både kan finde sted ”opad” og ”nedad” i netværket
Klubberne i netværket samarbejder omkring rådgivning ift. træning for spillere, der er aktuelle
med hensyn til fremtidige klubskifter
Samarbejde:
Netværksideen tager udgangspunkt i forståelse for, at forskellige klubber kan bidrage
med forskellige tilbud til den enkelte spiller, samt at samarbejde udvikler både klubber
og spillere.
Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter for klubberne i netværket, der koordinerer de
forskellige tiltag i netværket.
Yde / Yde forhold:
Klubber i de konkrete netværk yder en indsats for sig selv og andre, en indsats der bibringer fordele og synergieffekter til alle klubber i netværket.
Konkrete aktiviteter i forhold til yde/yde tanken kunne blandt andet være:
Spillere kan deltage i andre netværksklubbers træningen
Lejlighedsvis udveksling af trænere mellem klubber i netværket
Fælles arrangementer, eksempelvis træningssamlinger
Konkrete spilleres flytning mellem netværksklubber, både ”opad” og ”nedad” i netværket, når dette skønnes at gavne den enkelte spillers tarv.
Ovenstående medfører at der skal kigges på mere fleksible regler for klubskifter indenfor netværket.

Badminton Danmark · Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
CVR: 1369 3315 · Bank: 2217 8390133333 · T: +45 7060 5076 · M: info@badminton.dk · W: badminton.dk

Topklubberne (Liga & 1. Div.) i de enkelte netværk har et (med)ansvar for at skabe mulighed
for at præsentere topbadminton i holdturneringsregi i en bredere geografisk kontekst, hvorfor alle liga og 1. divisionsklubber skal deltage i et netværk.
For øvrige DH-klubber er deltagelse i netværk frivilligt.
Netværkets "topklubber", eksempelvis Liga- & 1. divisionshold afvikler som udgangspunkt mindst en hjemmekamp hos én af netværkets øvrige klubber.
For 1. Division vil det i sæsonerne 2019/202020 og 2020/2021 frivilligt, hvorefter udflytterkampene skal evalueres.
Dette gøres ved, at en samlet runde i grundspillet bliver afviklet som "udflytterrunde". Det vil
sige, at alle topklubberne afvikler sin udflytterhjemmekamp i samme holdrunde. Udvælgelsen af denne runde foretages af administrationen ved udarbejdelsen af sæsonens kampprogram og holdrunder.
De endelige regler for udflytterrunden fastsættes af BD’s administration, og meddeles klubberne senest 1. august forud for sæsonen
Netværkets geografi og sammensætning giver mulighed for, at de enkelte netværk iværksætter tiltag, der er unikke og eksemplariske for det konkrete netværk.
Badminton Danmark indgår i samarbejdet med de enkelte netværk og stiller relevante ressourcer til rådighed, eksempelvis i form af konsulentbistand etc.
De enkelte netværk udarbejder før hver sæson en kort konkret handlingsplan, der beskriver, hvilke konkrete tiltag der iværksættes, med udgangspunkt i de overordnede præmisser.
BD’s administration orienteres om de enkelte netværks handlingsplaner, med henblik
på at kunne støtte op om de forskellige tiltag på bedst mulig måde.
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Bilag 5, DH–Licens for Liga- og 1. divisionsklubber (minimumskrav)
Der skal indføres krav om DH – licens for både Liga- og 1. divisionsklubber, men ikke for
klubberne i 2. division og ned efter. Der skal dog gives mulighed for en overgangsfase på
3 år. Kravet år ét vil som minimum være, at klubben skal have beskrevet en handlingsplan for, hvordan man planlægger at komme i mål med opfyldelsen af de aktuelle krav til
en DH - licens. Handlingsplanen indsendes til administrationens holdturneringsansvarlige medarbejder.
Formelle retningslinjer til en DH – Licens KUN for Liga- & 1. divisionsklubber:
1. Klubben skal som minimum have to seniorhold i DH – turneringen, eventuelt via
holdfællesskaber.
2. Klubben skal som minimum have én dommer med licens til at dømme i Ligaen
samt senest ved udgangen af sæsonen 2019/2020 yderligere én person tilmeldt dommeruddannelsen.
3. Klubbens cheftræner for senior skal have en relevant træneruddannelse eller
relevant erfaring i forhold til at træne seniorspillere.
4. Klubbens cheftræner for ungdom skal have en for målgruppen relevant træneruddannelse.
5. Klubbens skal have en strategi og handlingsplan for fortløbende uddannelse af trænere
6. Klubben skal hensigtsmæssige have en velfungerende ungdomsafdeling
7. Klubben skal have en strategi og handlingsplan for fortløbende rekruttering og
fastholdelse af børn og unge, eksempelvis overvejelser omkring skolesamarbejde.
8. Klubben skal deltage i et netværkssamarbejde.
9. BD tilbyder klubber klubberne konsulentbistand, rådgivning og vejledning ift. til at
komme i mål med opfyldelsen af de formelle krav, ikke mindst ift. som minimum at
beskrive en handlingsplan herfor.
Senest opdateret 24.10.2019
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