
 

 

Fællesreglement for individuelle turneringer (Turneringsreglementet) 

§ 1  Bestemmelserne omfatter 
Stk.1 Badminton Danmark (BD) og DGI Badminton (DGI) har besluttet at en række badmintonaktiviteter er 

fælles aktiviteter for begge organisationer. Herved: 

• Deltagelse i alle fælles aktiviteter er betinget af medlemskab af begge organisationer.  

• En spiller må derfor kun deltage i åbne individuelle pointgivende turneringer, hvis spilleren er 
medlem af en klub, som er medlem af både Badminton Danmark og DGI Badminton. 

• Der vil blive foretaget tjek ved tilmeldingen i BadmintonPlayer om den enkelte klub opfylder be-
tingelsen for deltagelse. 

 
Med hjemmel i Badminton Danmarks (BD) og DGI Badmintons (DGI) love, samt i samarbejde mellem 
Badminton Danmark og DGI Badminton gælder følgende fælles reglement for individuelle turneringer. 
Reglement er gældende for såvel arrangører/klubber af, som for spillere/deltagere i, godkendte indivi-
duelle turneringer. 
 
Der gælder særlige og supplerende regler for særlige aktiviteter som individuelle danske mesterskaber 
o. lign. Se de respektive særlige regler. Der gælder ligeledes særlige regler, hvis turneringen er et led i 
den turneringsrække (Circuit), der afvikles under Badminton Europe Confederation (BEC). 
 
En spiller, som er medlem af flere klubber, skal repræsentere samme klub i holdturnering og i individu-
elle turneringer i den givne aldersgruppe. Det vil sige, at en spiller skal repræsentere den samme klub i 
henholdsvis: 

• Individuelle ungdomsturneringer/ungdomsholdturneringen 

• Individuelle seniorturneringer/seniorholdturneringen 

• Individuelle senior+ turneringer/senior+ holdturneringen 
 

Spilleren er forpligtiget til registrering i BadmintonPlayer af klubtilhørsforhold for hver enkelt alders-
gruppe, hvis spilleren repræsenterer flere klubber i henhold til ovenstående. 
 
Al tilmelding til individuelle turneringer foregår via BadmintonPlayer. 
 

Stk. 2 Bestemmelserne omfatter og er opdelt således: 
§ 2 Klassificering af spillere og turneringer 
§ 3 Ansøgning og godkendelse af turneringer m.v. 
§ 4 Invitationer 
§ 5 Tilmelding 
§ 6 Turneringsledelsen 
§ 7 Regler for seedning 
§ 8 Lodtrækning og lodtrækningsskema 
§ 9 Program 
§ 10 Under turneringen (generelle bestemmelser) 
§ 11 Efter turneringen 
§ 12 Bemyndigelser 

 
Stk. 3 Betegnelsen "åben turnering" er forbeholdt turneringer, som står åben for ethvert medlem (klub), hvor 

klubben er medlem af begge organisationer. 
 
Alle individuelle åbne turneringer skal være godkendt af Badminton Danmark/DGI’s fælles Arbejds-
gruppe for sæsonplanlægning for at være pointgivende til Ranglisten. 
 

 Alle godkendte åbne turneringer er pointgivende til Ranglisten. 
 

Alle udenlandske spillere skal tilmeldes gennem deres respektive nationale klub/forbund. Udenlandske 
klubber/forbund er omfattet af dette reglement i samme omfang som en klub. 

 



 

Stk. 4 Ingen turneringer må afholdes geografisk sammenfaldende (dvs. ligge for tæt på hinanden geografisk, 
jf. sæsonplanlægningsmaterialet (udsendt pr. 1. sep.) gældende for den pågældende sæsons turne-
ringsgodkendelse) med de i sæsonplanen godkendte åbne individuelle turneringer for spillere af tilsva-
rende alder og klassifikation. 

 
Stk. 5 Badminton Danmark og DGI Badminton har en fælles Arbejdsgruppe for sæsonplanlægning, som fast-

sætter præmisser for individuelle turneringer generelt, herunder ansøgning, godkendelse og afvikling 
af individuelle turneringer i Danmark. Præmisserne udsendes senest 1. september før den kommende 
sæsons ansøgningsperiode. Arbejdsgruppen understøttes administrativt af Badminton Danmarks ad-
ministration via bp@badminton.dk  

 
§ 2  Klassificering af spillere og turneringer 
 
Stk. 1  Enhver spiller, som opfylder § 1 er berettiget til at deltage i en individuel åben turnering, forudsat at 

vedkommende også opfylder de for turneringen gældende bestemmelser vedrørende alder og klassifi-
cering (jf. Fællesreglement for Rangliste (Ranglistereglementet), samt de tilhørende reglementer for 
klassificering af spillere).  

 
Spillere kan ikke deltage i en lavere række end den, i hvilken vedkommende ud fra reglerne er berettiget 
til at deltage i.  

 
Stk. 2  For ungdomsturneringer: 

Ungdomsspillere kan tilmelde til individuelle turneringer efter den aldersgruppespilleren er indplaceret i 
på ranglisten, jf.  Ranglistereglementet.  

• U09 er spillere, der inden 1. januar i den pågældende sæson ikke er fyldt 9 år. 
o For sæsonen 2020-2021 er man født i 2012 eller senere. 

• U11 er spillere, der inden 1. januar i den pågældende sæson er fyldt 9 år, men ikke 11 år. 
o For sæsonen 2020-2021 er man født i 2010 eller 2011. 

• U13 er spillere, der inden 1. januar i den pågældende sæson er fyldt 11 år, men ikke 13 år. 
o For sæsonen 2020-2021 er man født i 2008 eller 2009. 

• U15 er spillere, der inden 1. januar i den pågældende sæson er fyldt 13 år, men ikke 15 år. 
o For sæsonen 2020-2021 er man født i 2006 eller 2007. 

• U17 er spillere, der inden 1. januar i den pågældende sæson er fyldt 15 år, men ikke 17 år. 
o For sæsonen 2020-2021 er man født i 2004 eller 2005. 

• U19 er spillere, der inden 1. januar i den pågældende sæson er fyldt 17 år, men ikke 19 år. 
o For sæsonen 2020-2021 er man født i 2002 eller 2003. 

 
I følgende tabel kan man se om man er første eller andet års i de kommende år. 

 Sæson; 
2020/ 
2021 

2021/ 
2022 

2022/ 
2023 

2023/ 
2024 

2024/ 
2025 

2025/ 
2026 

2026/ 
2027 

Født i lige år 2 års 1 års 2 års 1 års 2 års 1 års 2 års 

Født i ulige 
år 1 års 2 års 1 års 2 års 1 års 2 års 1 års 

 
Der kan ikke dispenseres for aldersinddeling for E-, M-rækkespillere, bortset fra oprykninger foretaget 
af BD. Bemærk, at aldersgrænsen defineres anderledes i internationale ungdomsturneringer under 
BEC og BWF. A-, B-, C- og D-rækkespillere kan tilmelde sig i en yngre eller ældre aldersgruppe jf. skema 
1, § 5, stk. 3. 
 
Bemærk dog automatisk aldersoprykning for U09, U11 og U13 spillere ift. Ranglistereglementet, Ap-
pendix A. Klik her 
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Åbne ungdomsturneringer kan afholdes indenfor aldersgrupperne defineret ovenfor i følgende rækker: 

• U09 = D-række 

• U11 = A-række, B-række, C-række, D-række 

• U13 = Mesterrække, A-række, B-række, C-række, D-række 

• U15 = Eliterække, Mesterrække, A-række, B-række, C-række, D-række 

• U17/U19 (kombineret) = Mesterrække, A-række, B-række, C-række, D-række 

• U17 = Eliterække 

• U19 = Eliterække 
 

Badminton Danmark kan beslutte at der gælder særlige tilmeldingsvilkår til specifikke åbne turnerin-
ger. 
For klassificering af udenlandske ungdomsspillere gælder, at BD’s Eliteafdeling er ansvarlig for at vur-
dere om spilleren er berettiget til at deltage i Eliterækketurneringer. For øvrige rækker er turneringsle-
deren for den pågældende turnering ansvarlig for at vurdere udenlandske spilleres indplacering. 
 

Stk. 3  For senior individuelle turneringer: 

• I senior individuelle turneringer kan deltage spillere, som er mindst 17 år inden 1/1 i den sæson, 
hvor turneringen afvikles. 
o I senior individuelle turneringer i Elite-, Mester- og A-rækken kan dog U 17 spillere, som er 

klassificeret som U17 Elitespillere på dagen for tilmeldingsfristen, dog også deltage. 
 

Åbne individuelle seniorturneringer kan afholdes i følgende rækker: 

• Eliterække, Mesterrække, A-række, B-række, C-række, D-række 
 
Stk. 4  For Senior + individuelle turneringer:  

• I individuelle Senior + turneringer kan deltage spillere, der er fyldt henholdsvis 30, 35, 40, 45, 50, 
55, 60, 65 og 70 senest d. 31/12 året før den pågældende turnering. 

• Åbne individuelle Senior + turneringer kan afholdes i følgende rækker: Eliterække, M-række, A-
række, B-række, C-række, D-række. 

 
For klassificering af udenlandske Senior + spillere gælder, at turneringslederen er ansvarlig for at vur-
dere om spilleren er berettiget til at deltage i turneringen. 

 
§ 3  Ansøgning og godkendelse af turneringer m.v. 

Procedure: 
Stk. 1 BD/DGI fælles Arbejdsgruppe for sæsonplanlægning er ansvarlige for godkendelse af turneringer og 

 udsender hver sæson sæsonplanlægningsmateriale og de aktuelle retningslinjer for ansøgning om 
individuelle turneringer.  

 
En godkendelse af en åben individuel turnering er betinget af, at arrangøren benytter et Turnerings-
planlægnings- og afviklingsprogram godkendt af Badminton Danmark til planlægning, lodtrækning og 
afvikling af turneringen. 

• Alle individuelle kampe ved turneringer/stævner skal planlægges og afvikles ved brug af et 
Badminton Danmark godkendt Turneringsplanlægnings- og afviklingsprogram, i det videre 
reglement benævnt Tournament Planner (TP). 

• Alle visninger af kampe, resultater mv. foregår via BadmintonPlayer.dk. For løbende opdate-
ring af resultater, samt endelig aflevering af alle resultater se § 9 og § 10. 

 
Stk. 2 For at få 1. prioritet skal ansøgning om godkendelse af en åben individuel turnering jf. § 1 være indta-

stet via BadmintonPlayer senest 1. november forud for den pågældende sæson. Turneringer kan ansø-
ges efter den 1. november med henblik på et udbud i alle aldersgrupper og rækker, men ansøgninger 
godkendes kun hvis der er ledige datoer i sæsonplanen, jf. § 1 stk. 4, justeret ift. udbud og efterspørg-
sel i givne områder etc.  

 



 

Stk. 3 Umiddelbart efter sæsonplanlægningsarbejdet udsendes der meddelelse til ansøgerne om, hvorvidt 
man har fået de(n) ansøgte turnering(er) eller ej - sædvanligvis 15. februar forud for den pågældende 
sæson.  

 
Dommerkrav: 

Stk. 4 For at få godkendt en eller flere individuelle Ungdoms / Senior / Senior + Elite- og/ eller mesterrække
 turneringer skal den ansøgende klub minimum have én dommer tilknyttet klubben. En dommer kan 
kun være tilknyttet én klub. 

 
Stk. 5 Klubben skal senest ved tilmeldingsfristen for den individuelle turnering, have en dommer registreret 

hos den lokale dommerleder (se liste på badminton.dk). Har en klub ikke en dommer, skal klubben 
sørge for at tilmelde en person til dommerkursus hos den lokale dommerleder. 

 
Stk. 6 Har klubben ikke en uddannet og registreret dommer ved påbegyndelse af en tildelt åben Elite- eller 

mesterrækketurnering, kan klubben blive idømt en bøde, jf. oversigt over gebyrer, indskud, bødestørrel-
ser, godtgørelsessatser mv. 

 
  Internetkrav: 
Stk. 7 Der er et krav, at arrangøren sørger for internet i alle haller, hvor der afvikles en turnering, som er god-

kendt i den fælles sæsonplan. 4G modem eller en mobiltelefon med 4G er minimum, så enhver turne-
ring er klar til resultatformidling til BadmintonPlayer, hvilket skal ske som minimum ved indtastning af 
resultat i Tournament Planner (TP) efter hver afviklet kamp. 

 
§ 4  Invitation/indbydelse til en turnering 
Stk. 1  Enhver klub som har fået tildelt en åben individuel turnering, skal senest 30 dage før tilmeldingsfristen 

oprette sin invitation på BadmintonPlayer.dk. Alle felter skal udfyldes/besvares. 
  

En invitation, samt turneringens propositioner skal indeholde følgende oplysninger: 

• Spilledato(-er), Ungdoms B, C, D rækker og U11A skal afvikles på en dag 
med angiven spilledag, medmindre der er givet dispensation til at spille over flere dage. 

• Aldersgruppe, række og kategorier turneringen afholdes i 

• Klassifikationsdato for tilmelding og for seedning i turneringen 

• Om man ønsker at benytte seedning 

• Prisen for deltagelse 

• Spillested (-er) og antal baner til rådighed. Om arrangøren sørger for transport mellem hallerne 
ved flere spillesteder. 

• Turneringsform (pulje/cup-, cup- eller monradturnering, jf. bilag i øvrigt 1, 2, 3) 

• Hvorvidt man ønsker at begrænse deltagernes mulighed for at spille i 3 kategorier 

• Hvorvidt man ønsker at give ungdomsdeltagere mulighed for at deltage i forskellige aldersgrup-
per og rækker jf. § 5. 

• Om der kan tilmeldes med x-makker i doubler 

• Hvorvidt man ønsker at give seniordeltagere mulighed for at deltage i forskellige rækker (fx at en 
B herre kan spille fx HS i B og HD i A, eller at en Senior + spiller kan deltage i flere aldersgrupper 
o. lign.). 

• Hvilket boldmærke, der spilles med ved turneringen. 

• Hvordan Turneringsarrangøren forholder sig til tællere, om man stiller tællere til rådighed, om 
man har en forventning til at deltagerne skal yde tællerservice for hinanden el.lign. 

• Overnatnings- og fortæringsmuligheder o. lign. 

• Forventning til præmier i turneringen er, at der skal være en erindringspræmie i form af en me-
dalje og/eller pokal, hertil kan man supplere med diplom, gavekort eller gaver. 

• Forventning til eventuel sammenlægning af rækker ved få tilmeldinger. 

• Forventning til eventuel frasortering af spillere i kategorier med for mange tilmeldinger. 
o For tilmelding til E-rækketurneringer skal der i invitationen gøres opmærksom på at; 

a) Alle spillere klassificeret E-rækkespillere kan tilmelde sig i turneringen og at de er ga-
ranteret deltagelse. 



 

b) Alle spillere klassificeret E-M-rækkespillere kan tilmelde sig i turneringen og at de er 
garanteret deltagelse. 

c) Alle spillere klassificeret M-rækkespillere (samt udenlandske spillere) kan tilmelde sig i 
turneringen, dog er disse ikke garanteret deltagelse, jf. frasortering i § 9. 

▪ Bliver spillere frasorteret, jf. c, kan disse nå at tilmelde sig en anden turnering på 
samme tidspunkt, da E-rækketurneringer har tilmeldingsfrist en uge før alle andre 
turneringer. 

 
Stk. 2 Bolde til brug i alle åbne turneringer skal leveres af arrangøren uden særskilt beregning, det skal være 

indregnet i pris/gebyr for turneringen. For invitationsturneringer (derved ikke en åben turnering) kan 
der være særlige regler for bolde, som i så fald skal fremgå af invitationen. 

 
Stk. 3 Ønsker en klub at aflyse en turnering har den "arrangerende" klub pligt til, straks at henvende sig til ad-

ministrationen omkring en evt. aflysning. Træffes beslutningen om en aflysning, har den "arrange-
rende" klub pligt til, straks beslutningen træffes, at meddele dette til de tilmeldte spillere. En række/ka-
tegori kan dog senest aflyses 3 dage efter sidste tilmeldingsfrist.  

 
Stk. 4 Senest 30 dage før tilmeldingsfristen åbnes for online-tilmelding. Senest samme dag/dato skal den 

arrangerende klub færdiggøre invitationen til turneringen på BadmintonPlayer.dk 
 

Tilmeldingsfristen til åbne individuelle turneringer er torsdagen 2 uger før turneringen.  

• M-rækkespillere (samt U13A) som frasorteres en E-rækketurnering (samt U13M) SKAL have 
mulighed for at eftertilmelde til en M-rækketurnering (samt U13A) i samme weekend senest 
mandagen efter tilmeldingsfristen (5 dage). Jf. i øvrigt §7 stk. 4.  

 
Stk. 5 For ungdomsturneringer: 

I alle åbne turneringer, som ikke afvikles efter Monradformat, SKAL singlerækkerne afvikles som 
pulje/-cupturnering.  

• Hvis deltagerantallet tillader det ift. faciliteterne, skal også doublerækkerne afvikles som pulje/-
cupturnering. 

 
§ 5  Tilmelding til en turnering 
Stk. 1 Tilmeldinger kan kun ske for registrerede spillere på BadmintonPlayer.  

 
Nye spillere skal, før tilmelding oprettes på BadmintonPlayer med navn, fødselsdato, køn, række etc., jf. 
vejledning på BadmintonPlayer.dk.  

 
Når udenlandske spillere tilmeldes en turnering, er det den arrangerende klubs ansvar (efter bedste 
evne) at kontrollere at spilleren er berettiget til at deltage i den pågældende række.  

• Det vil sige, at turneringslederen tager højde for, at eksisterende klassifikation af en udenlandsk 
spiller kan bero på resultater, som er gamle. Ligeledes skal udenlandske spillere opgive en fød-
selsdato, som sikrer, at aldersgruppen er korrekt. I det fleste tilfælde vil vurdering af niveau være 
en dialog mellem turneringsleder og tilmelder/spillerens nationale forbund. 

 
Tilmelding af alle udenlandske spillere i Ungdom U13-M, samt alle E-række turneringer skal godkendes 
af BD’s Eliteafdeling inden lodtrækning. 
 

Stk.2 Dobbelttilmeldinger, dvs. tilmeldinger til to eller flere turneringer, der afvikles på samme dato(-er) og 
med forskellige klubber (eller samme klub) som arrangør(-er), er ikke tilladt.  

 
Spilleren udelukkes for deltagelse i de pågældende turneringer, hvis dobbelttilmeldingen konstateres 
inden turneringernes afvikling. 
 
Er turneringen afviklet, og har spilleren opnået point i de pågældende turneringer, beholder spilleren 
pointene. Øvrige spillere i turneringen beholder deres allerede opnåede point. 
 



 

Dobbelttilmeldinger medfører herudover idømmelse af en bøde til den tilmeldende part (se gebyrover-
sigt), hvoraf halvdelen tilfalder den arrangerende klub og den anden halvdel tilfalder BD til administrati-
onsomkostninger. 
 

Stk. 3 For ungdom 
En spiller skal tilmelde sig efter sit NIVEAU på ranglisten eller i en højere række end spillerens placering 
på ranglisten (se skema 1 - Tilmeldingsskema for ungdom herunder). 

 
Har en spiller U17/U19 E-M i NIVEAU på Ranglisten, kan spilleren kun deltage i U17, henholdsvis U19 
E-rækken på de datoer hvor der er placeret enten en U17 eller U19 E-række turnering i Sæsonkalende-
ren på BadmintonPlayer.dk. 

• En spiller med U17/U19 E-M i NIVEAU kan ikke deltage i en M-turnering eller i andre aldersgrup-
pers turneringer indenfor samme sæsonkalenderuge/skoleferie hvor der er placeret enten en 
U17 eller U19 E-række turnering afvikles i spillerens aldersgruppe. 

• Man kan tilmelde sig flere kategorier, jf. dog afsnit i § 9 om frasortering specifikt for ungdoms E-
rækketurneringer.  

• Er der spillere, som ønsker at stå på en ’Reserveliste’ (sorteret efter styrkeorden) for den pågæl-
dende turnering, kan funktionen i Tournament Planner (TP) benyttes.  

• Spillere, der benytter sig af denne mulighed, mister retten til at kunne tilmelde sig en anden tur-
nering med samme afviklingsdatoer i sæsonplanen.  

 
Har en spiller U15 E-M i NIVEAU på Ranglisten, kan spilleren kun deltage i U15 E-rækken på de datoer 
hvor der er placeret en E-række turnering i Sæsonkalenderen på BadmintonPlayer.dk. 

• En spiller med U15 E-M i NIVEAU kan ikke deltage i en M-turnering eller i andre aldersgruppers 
turneringer indenfor samme sæsonkalenderuge/skoleferie som E-række turneringen afvikles i 
spillerens aldersgruppe. 

• Man kan tilmelde sig flere kategorier, jf. dog afsnit i § 9 om frasortering specifikt for ungdoms E-
rækketurneringer.  

• Er der spillere, som ønsker at stå på en ’Reserveliste’ (sorteret efter styrkeorden) for den pågæl-
dende turnering, kan funktionen i Tournament Planner (TP) benyttes.  

• Spillere, der benytter sig af denne mulighed, mister retten til at kunne tilmelde sig en anden tur-
nering med samme afviklingsdatoer i sæsonplanen.  

 
Har en spiller U13 M-A i NIVEAU på Ranglisten, kan spilleren kun deltage i U13 M-rækken på de datoer 
hvor der er placeret en U13 M-række turnering i Sæsonkalenderen på BadmintonPlayer.dk. 

• En spiller med U13 M-A i NIVEAU kan ikke deltage i en U13 A-turnering eller i andre aldersgrup-
pers turneringer indenfor samme sæsonkalenderuge/skoleferie som U13 M-række turneringen 
afvikles. 

• Man kan tilmelde sig flere kategorier, jf. dog afsnit i § 9 om frasortering specifikt for ungdoms 
M-rækketurneringer.  

• Er der spillere, som ønsker at stå på en ’Reserveliste’ (sorteret efter styrkeorden) for den pågæl-
dende turnering, kan funktionen i Tournament Planner (TP) benyttes.  

• Spillere, der benytter sig af denne mulighed, mister retten til at kunne tilmelde sig en anden tur-
nering med samme afviklingsdatoer i sæsonplanen.  

 
E- og M-rækkespillere må kun tilmeldes i egen aldersgruppe, som det fremgår af skemaet herunder.  
E og M-rækkespillere kan i særlige tilfælde søge om dispensation til at spille i en højere aldersgruppe 
ved at sende en mail til Badminton Danmarks Eliteafdeling via bp@badminton.dk.  
 
Der tillades ikke eftertilmeldinger til U13 M-, samt øvrige ungdomsaldersgruppers Eliterækker. 
 
Bemærk automatisk aldersoprykning for U9, U11 og U13 spillere ift. Ranglistereglementet, Appendix A. 
Klik her.  
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Spillere, der er aldersoprykket automatisk, og ikke umiddelbart finder det relevant, kan ansøge 
bp@badminton.dk om genplacering, dog udelukkende på baggrund af argumentation ift. spillerens 
resultater. 
 
Spillere, der er aldersoprykket automatisk, kan dog spille LBS, LM og UDM el. DMU i egen alders-
gruppe. 
 
A-, A-B-, B-, B-C-, C-, og D-rækkespillere kan tilmelde sig i ældre aldersgrupper, sådan som det fremgår 
af skema 1 - Tilmeldingsskemaet for ungdom herunder.  

• Man læser skema 1 - Tilmeldingsskemaet for ungdom således:  
o Venstre kolonne angiver spillerens NIVEAU klassificering, og i den vandrette række ud for 

spillerens NIVEAU klassificering fremgår de aldersgrupper og rækker, som spilleren kan 
tilmelde i (markeret medfarve i følgende skema 1).  

 
BD’s Eliteafdeling råder generelt over 4 wildcards i fællesskab pr. kategori i U13-M, samt alle E-række 
turneringer. Wildcard kan tildeles spillere/par, der er rangeret lavere, end turneringen berettiger til. I 
spilleprogrammet anføres hvilke spillere/par, der er tildelt wildcard. Dette markeres med et (wc) efter 
spillerens/parrets navn(e). Ligeledes hvis spillere fra den arrangerende klub er placeret lavere, end tur-
neringen berettiger til, kan den arrangerende klub henvende sig til BD’s Eliteafdeling om et aktuelt be-
hov for wildcards.  
 
Skema 1; 
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For Senior og Senior +  
En spiller skal tilmelde sig efter sit NIVEAU på ranglisten eller i en højere række end spillerens placering 
på ranglisten 

  
Såfremt en spiller/par er placeret i to eller tre forskellige niveauer, hhv. single, double og mixed double, 
kan spilleren/parret tilmeldes turneringer i alle de kategorier, som den højest placeredes NIVEAU beret-
tiger til. 

  
Stk. 4 Sammenlægning af rækker – KUN for ungdom: 

Turneringsarrangøren kan sammenlægge rækker/kategorier, hvis der er mindre end 4 tilmeldte spillere 
i single og mindre end 3 tilmeldte par i double og mix, og de sammenlagte rækker er jævnbyrdige i ni-
veau.  
 
Der må kun sammenlægges spillere fra 2 aldersgrupper, f.eks. U11/U13 eller U13/U15, men f.eks. 
U11/U13/U15 må IKKE sammenlægges.  



 

 
Turneringsarrangøren kan sammenlægge rækker/kategorier med jævnbyrdige pointtal, jf. Appendiks A 
i Ranglistereglement: 

• F.eks. kan spillere i U11 A flyttes til U13 B (evt. U13 A hvis spilleren ønsker det) 

• F.eks. kan spillere i ’top U11 B’ flyttes til U13 B, mens ’bund U11 B’ kan flyttes til U13 C 

• F.eks. kan spillerne i ’top U11 C’ flyttes til U13 C, mens ’bund U11 C’ kan flyttes til U13 D 

• Osv. Se skema (Appendiks A) i Ranglistereglement. 

 
Sammenlægning af rækker/kategorier uden, at der kræves accept fra spilleren; 

• Hvis rækker/kategorier ligger inden for samme pointtal, kan sammenlægningen ske uden, at 
turneringsledelsen indhenter spillernes accept, og under forudsætning af, at spilledagen IKKE 
ændres. 

 
Sammenlægning af rækker/kategorier, hvor der kræves accept, inden spilleprogram offentliggøres; 

• Hvis en spiller ”løftes” i NIVEAU, skal turneringsledelsen ved direkte mail til spilleren give spil-
lerne mulighed for at melde fra turneringen med tilbagebetaling af indskuddet. 

• Hvis turneringsledelsen har ”løftet” en spiller i NIVEAU uden spillerens accept, har spilleren frem 
til turneringens start ret til at melde fra og få indskuddet refunderet. 

• Piger i U9 D og U11 BCD kan flyttes til HS og HD. Hvis de ”løftes” i NIVEAU, kræves accept fra 
spilleren.  

• Tilmeldte x-makkere fra 2 forskellige aldersgrupper kan sammensættes, hvis de pointmæssigt 
passer sammen. Hvis de ”løftes” i NIVEAU, kræves accept fra spilleren.  

 
Rækkebetegnelser rettes i Tournament Planner (TP)., så det fremgår af programmet, hvilke rækker 
som er slået sammen, fx U11 C/U13 C og/eller U11 C/U13 D.  

  
Stk. 5 Det er den person, der tilmelder, der er ansvarlig for, at tilmeldingen udføres korrekt, herunder at sikre, 

at korrekt BadmintonID anvendes, og at der er taget hensyn til opnåede, men endnu ikke registrerede 
resultater (se Ranglistereglementet).  

 
Når der foretages tilmelding med en makker fra en anden klub, skal makkerens BadmintonID oplyses. 
Spillere kan tilmeldes med ”x-makker” (manglende makker), men arrangørklubben kan afvise sådanne 
tilmeldinger, se vejledning for turneringstilmelder.  

 
Såfremt det inden turneringen konstateres, at der er foretaget en tilmelding i en forkert aldersgruppe 
eller række, er den arrangerende klub pligtig til straks at trække den pågældende spiller/par ud af tur-
neringen og meddele dette til tilmeldende.  

• Er en spiller efter sin tilmelding, men inden turneringens klassifikationsdato (dato for sidste til-
melding), rykket op i en højere klassifikationsrække, kan den arrangerende klub indplacere spille-
ren i den nye klassifikationsrække og lade dette fremgå af spilleprogrammet.  

 
Såfremt en forkert tilmelding konstateres efter turneringens påbegyndelse, kan spilleren ikke fortsætte 
i turneringen. Den arrangerende klub er pligtig til straks at trække den pågældende spiller/par ud af tur-
neringen og meddele dette til den aktuelle tilmeldte, samt modstandere. Dog er spilleren, som bliver 
trukket ud af spilleprogrammet, berettiget til at modtage point for de allerede spillede kampe, dog ikke 
præmier i den pågældende turnering. 

• Modstanderes resultat ændres ikke. For modstanderen betragtes kampen som spillet. 

• I tilfælde af w.o., hvor spilleren trækkes ud i en igangværende kamp, tæller kampen som spillet. 
 

Såfremt den arrangerende klub ikke trækker en forkert tilmeldt, spiller ud, straks en forkert tilmelding er 
konstateret, er spilleren ikke berettiget til at modtage point for de kampe, der er spillet efter det er kon-
stateret at tilmeldingen er forkert. Trækkes en forkert tilmeldt spiller ud af en turnering, er det gæl-
dende for alle spillerens tilmeldte kategorier i turneringen. Dvs. man kan ikke fortsætte i fx doublekate-
gorien, hvis man har spillet/tilmeldt ulovligt i fx singlekategorien.  

• Modstanderes resultat ændres ikke. For modstanderen betragtes kampen som spillet. 



 

• I tilfælde af w.o., hvor spilleren trækkes ud i en igangværende kamp, tæller kampen som spillet. 

• Såfremt en turnering er færdigspillet, men det herefter konstateres, at en spiller har været for-
kert tilmeldt, tæller alle kampe som færdigspillet.  

(Præciseringer med grønt i dette afsnit gældende fra 01/01/21). 
 

Såfremt en tilmeldende klub tilmelder en spiller i en forkert aldersgruppe eller række, skal dette af tur-
neringslederen indberettes til BD, som kan idømme den tilmeldende klub en bøde (se gebyroversigt). 

 
Såfremt det inden turneringen konstateres, at der er foretaget en udenlandsk tilmelding i en forkert al-
dersgruppe eller række, er den arrangerende klub pligtig til straks at trække den pågældende spil-
ler/par ud af turneringen og meddele dette til tilmeldende.  

• Såfremt en udenlandsk spiller ikke er berettiget til deltagelse i turneringen, jf. spillerens klassifi-
kation/rangering, skal tilmeldende forbund/klub underrettes om, at spilleren afvises fra turnerin-
gen.  

• Såfremt en udenlandsk spiller, ikke findes på ranglisten, men den arrangerende klub vurderer, at 
den tilmeldte spiller er styrkemæssigt for stærk til at deltage i den pågældende række, kan spille-
ren også afvises fra deltagelse i turneringen. Tilmeldende forbund (klub) underrettes straks 
herom.  

• Rådgivning om en udenlandsk spillers klassificering og indplacering i Eliterækketurneringer kan 
fås hos henholdsvis hos BD’s Eliteafdeling /ADM. 

 
Stk. 6 Såfremt antallet af tilmeldinger medfører, at arrangøren af pladshensyn er nødt til at begrænse delta-

gerantallet, skal frasorteringen finde sted blandt de lavest klassificerede/tilmeldte spillere. Funktionen 
’Reserveliste’ i Tournament Planner (TP) kan benyttes. 

 
Stk. 7 Alle turneringer skal afvikles i Tournament Planner (TP)., så resultater registreres i turneringens fil, jf. 

dog § 3 stk. 1. 
 
Stk. 8 Arrangøren har ansvaret for, at tilmeldinger samt godkendte aldersgrupper og rækker hentes elektro-

nisk til Tournament Planner (TP). 

• Tilmeldinger, der ikke er sket online (fra udlandet og evt. manuelle tilmeldinger), foretages ma-
nuelt i Tournament Planner (TP). Udenlandske spillere skal registreres under nationsnavn.  

• Inden tilmeldingsfristen kan en spiller tilmeldt elektronisk selv annullere sin tilmelding på Bad-
mintonPlayer og evt. foretage en ny tilmelding/korrigerende tilmelding.  

• Efter sidste tilmeldingsfrist skal der rettes henvendelse til arrangøren for at rette en tilmelding. 
 
Stk. 9 a. Tilmelding og betaling via BadmintonPlayer. 

Alle tilmeldinger er gældende, når de er betalt og bindende efter sidste tilmeldingsfrist. Indskuddet be-
tales online ved tilmeldingen. Kvittering for betaling og tilmelding på BadmintonPlayer findes i menuen 
”Mine betalinger.  

 
Arrangørklubben har pligt til og skal selv tage initiativ til at tilbagebetale indskud til tilmelder for ikke 
programsatte spillere senest 1 måned efter sidste tilmeldingsfrist. 

 
Arrangører er i aktivitetsmæssig sammenhæng fritaget for ansvar ved en ekstraordinær situation 
(force majeure; eksempelvis brand, oversvømmelse, strejke/lockout, myndighedsbegrænsende tiltag 
mv.), som arrangørerne ikke har kontrol over, og som umuliggør, at aktiviteten kan gennemføres plan-
mæssigt. Arrangører er berettiget til at tilbageholde indskud/tilmeldingsgebyr til at afholde pligtige ud-
gifter, før eventuel tilbagebetaling af et eventuelt restindskud/resttilmeldingsgebyr kan foretages. 
 
b. Manuel tilmelding og betaling. 
Alle manuelle tilmeldinger, som kan dokumenteres, er bindende efter sidste tilmeldingsfrist og kan her-
efter ikke annulleres eller refunderes. Manuel tilmelding fra klub til arrangørklub opkræves af turne-
ringsarrangøren. Det er arrangørens eget valg, om betalingen opkræves hos tilmelderen med eller 
uden tilmeldingsgebyr. Arrangørklubben bliver dog opkrævet for tilmeldingsgebyret af BD, jf. stk. 6, c.,  
 



 

Såfremt betaling for sådanne tilmeldinger ikke er modtaget hos den arrangerende klub senest freda-
gen efter turneringens finaledag, er arrangøren berettiget til at fremsende rykkerskrivelse til den til-
meldende klub med et rykkergebyr (se gebyroversigt), som tilfalder arrangørklubben.  

 
Betaling for manuel tilmelding, som ikke er fra klub/forbund til arrangørklub (fx fra spiller til arrangør-
klub) opkræves af arrangørklubben. Modtager arrangørklubben manuelle tilmeldinger fra andre end 
klubber eller forbund, er det på eget ansvar, idet spillerens klub/forbund ikke hæfter for sådanne tilmel-
dinger.  
 
Hvis en spiller fra en anden klub/forbund indgår på en afbudsplads, er det op til den arrangerende klub, 
om vedkommende skal opkræves betaling (Skal ske efter samme retningslinjer som ved manuel til-
melding). Dog skal den arrangerende klub tillade spillere fra samme klub/udenlandsk forbund at ind-
træde på afbudspladsen uden opkrævning af ekstra betaling. 
 
c. Udbetaling til arrangørklubben. 
BadmintonPlayer (BD) udbetaler til arrangørklubben i 2 rater. 1. rate udgør 85 % af indskuddet på opgø-
relsestidspunktet og opgøres og udbetales indenfor 14 dage efter sidste tilmeldingsfrist. 2. rate udgør 
resten af indskuddet modregnet tilmeldingsgebyrer for tilmeldinger som af en eller anden årsag måtte 
være foretaget uden om BadmintonPlayer (manuel tilmelding) og udbetales senest 7 dage efter turne-
ringen er afviklet og resultater uploadede til BadmintonPlayer. Overstiger beløbet for manglende tilmel-
dingsgebyrer beløbet for indskud, faktureres arrangørklubben differencen. 

 
§ 6  Turneringsledelse, turneringsleder (referee), sanktioner og dommere 
 
Stk. 1 Den arrangerende klub udpeger en turneringsleder (referee), der kan udpege en stedfortræder, hvis 
  han/hun har forfald.  
 
Stk. 2 Turneringslederen er ansvarlig for, at dette reglement overholdes og skal afgøre ethvert spørgsmål, 
  som måtte blive indanket for denne, herunder spørgsmål om spillereglerne.  
 

Turneringslederen skal kunne virke som observatør eller udpege en ansvarlig myndig stedfortræder 
som observatør, hvis/når en spiller beder om det i løbet af turneringen. En observatør skal herefter 
sørge for at den resterende kamp afvikles i overensstemmelse med spillereglerne og FAIRPLAY.  

• Der skal ikke nødvendigvis tilkaldes en dommer ved henvendelser om udfordringer på en gi-
ven bane. 

 
Turneringslederens beslutning er endelig og kan ikke ankes.  

 
Stk. 3 Der kan af en turneringsleder, dennes stedfortræder eller af en dommer træffes følgende sanktioner 

over for spillere (jf. Spillereglernes § 16, stk.7): 

• Tildeling af advarsler 

• Ikendelse af fejl 

• Diskvalifikation 
 
Følgende regler gælder i tilfælde af advarsler, fejl og diskvalifikation: 

• Gult kort = 1 karantænepoint  

• Rødt kort = 1 eller 2 karantænepoint 

• Sort kort = 1 eller 3 karantænepoint 
Værdien i karantænepoint af rødt og sort kort afhænger af indberetning fra kampen/turneringen, hvil-
ket afgøres af BD’s Dommerudvalg ved indberetningen. 

 
Stk. 4 Overfor ledere (el. forældre), trænere og spillere tilknyttet de involverede spillere kan der træffes føl-

gende sanktioner: 

• Tildeling af advarsler  

• Bortvisning fra spillepladsen 

• Bortvisning fra hallen/turneringen 



 

Ved en bortvisning af en leder (el. forældre), en træner eller en spiller kan BD’s Disciplinærudvalg 
idømme pågældende klub en bøde (se oversigt over gebyrer mv.). 

 
Stk. 5 Sanktioner idømt af en turneringsleder, dennes stedfortræder eller en dommer skal straks efter turne-

ringen meddeles BD´s administration. Underretningen sker på særskilt formular (klik her). BD’s admini-
stration sender kopi til spillerens klub og underretter HU, hvis den pågældende spiller deltager i DH-
turneringen. 

 
Stk. 6 Følgende regler gælder i tilfælde af advarsler og fejl (jf. spillereglernes § 16): 

• 3 karantænepoint = 1 spilledags karantæne i holdturneringen og 20 dages karantæne vedr. del-
tagelse i danske turneringer. 

• Yderligere 2 karantænepoint = 1 spilledags karantæne i holdturneringen og 20 dages karantæne 
vedr. i danske turneringer. 

• Eventuelle efterfølgende tildelte karantænepoint behandles individuelt. 

• Karantænepoint i individuelle turneringer opsummeres med karantænepoint i DH-turneringen.  

• 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 an-
svar, at karantæne afholdes. 

• Advarsler tildelt i én sæson slettes ved afslutningen af sæsonen, jf. stk. 8. 
 
Stk. 7 I tilfælde af karantæne(r) sker der ikke tilbagebetaling af indskud til efterfølgende. individuelle turnerin-

ger, hvor tilmeldingsfristen er udløbet.  
 
Stk. 8 Overskydende advarsler efter afholdt karantæne (f.eks. ved to fejl) slettes ikke i den pågældende sæ-

son, men fastholdes. 
 
Advarsler tildelt i én sæson slettes ved afslutningen af sæsonen, således at alle spillere starter en ny 
sæson med 0 advarsler, jf. dog henholdsvis Reglement for Holdturneringen og Reglement for Badmin-
tonligaen. 
 

Stk. 9 Advarsler og fejl opsummeres og behandles af BD’s Administration. 
 

Stk. 10 Hvis spilleren deltager i DH-turneringen, behandles sager med sanktioner af Holdturneringsudvalget 
(BD’s HU) efter samme retningslinjer som protester. I tilfælde af, at spilleren ikke har deltaget i DH-tur-
neringen i den pågældende sæson, behandles sagen af Disciplinærudvalget. 

 
  Dommere, linjedommere og tællere: 
Stk. 11 Turneringslederen er ansvarlig for at rette henvendelse til den pågældende kredsdommer-udkaldsleder 
  med henblik på udpegning af de nødvendige dommere. 
 
Stk. 12 Der skal fastsættes dommerbesætning etc. således: 

• I alle kampe, hvor der ikke er udpeget en dommer, dømmer spillerne selv deres egne kampe 
med udgangspunkt i, at man dømmer sin halvdel af spillebanen korrekt, jf. i øvrigt FAIRPLAY 
retningslinjerne og spillereglerne ’uden dommer påsat’ i badminton.  

• I alle kampe kan turneringsledelsen (arrangøren) udpege/påsætte egne tællere til rådighed for 
alle kampene. 

• I alle kampe, hvor Turneringsledelsen ikke har udpeget/påsat en tæller; 

o I puljekampe er det vinderen af den sidste kamp på samme bane, som skal tælle næste 

kamp på banen. I cupkampe er det taberen af den sidste kamp på samme bane, som skal 

tælle næste kamp på samme bane.  

o Ved doublekampe skal parret hurtigt enes om, hvem der skal tælle, så turneringen ikke 

forsinkes unødigt.  

o Ved kampe i ungdomsturneringer er det klublederes, træneres, forældres o. lign. ansvar at 

pågældende spiller er klar til at tælle.  

o Man forlader ikke hallen, før man har opfyldt sin opgave, som tæller. 

http://badminton.dk/cms/?cmsid=824&pageid=29728


 

o I sidste runde af puljekampe, hvor kategorien ikke går videre i en cup, lad en anden (en 
klubkammerat, en fra klubben, en klubleder el.lign.) tælle næste kamp, da præmieoverræk-
kelser ellers bliver unødigt forsinket.  

o I alle kampe, hvor der ikke er en tæller, er det spillerne selv, der tæller egne kampe med 
udgangspunkt i, at man tæller sine egne point korrekt, jf. i øvrigt FAIRPLAY retningslinjerne 
i badminton. 

• Generelt (alle rækker) må anvendelse af dommere/linjedommere/tællere meget gerne foregå i 
samme omfang som skitseret på næste side, hvis det er muligt for arrangørklubben.” 

• Der fastsættes særlige og supplerende regler for særlige aktiviteter som individuelle danske me-
sterskaber o. lign. Se de respektive særlige regler. 

 

 

 

I Ungdoms Eliterækketurneringer:  

o 1 dommer til semifinaler og finaler pr. bane der spilles på.  
o Arrangørklubben skal herudover have en aktiv dommer i turneringsledelsen til alle indle-

dende kampe før semifinaler. Såfremt klubben ikke selv er i stand til at stille med en aktiv 
dommer, skal der rekvireres én dommer som referee til lørdagens indledende kampe. 

• I Ungdoms Mesterrækketurneringer:  
o Minimum 1 dommer til finaler (gerne til semifinaler også) pr. bane der spilles på.  

• I Senior Eliterækketurneringer: 
o 1 dommer, 1 servedommer og 4 linjedommere til semifinaler og finaler. 

a) Dommere skal have status som kreds- eller forbundsdommere. 
b) x-y = kreds- og forbundsdommere.  
c) z = klubber skal stille linjedommere over 16 år til rådighed. 
d) Dommere og linjedommere placeres som angivet på planchen: 

 
 Z   Z  

     Z 

      

X 

   

Y 
   

      

     Z 

 
 

     

• I Senior Mester- og A-rækketurneringer  
o 1 dommer og 3 linjedommere til semifinaler og finaler. 

a) x = dommer, kreds- og forbundsdommer. 
b) z = klubber skal stille linjedommere over 16 år til rådighed. 
c) Dommere og linjedommere placeres som angivet på planchen: 

    Z  

     Z 



 

      

X 

   

 
   

      

     Z 

      
§ 7  Regler for seedning 
Stk. 1 I alle Elite- og Mesterrække-turneringer skal der anvendes seedninger i henhold til nedenstående regler. 

Såfremt der anvendes seedninger i A-D-turneringer skal dette ske i henhold til nedenstående regler. 
 
Stk. 2 I enhver turnering, hvor der i propositionerne er angivet, at man benytter sig af seedning, skal seedning 

finde sted på følgende måde: 

• Når der er 64 eller flere tilmeldte, skal 16 seedes i hver sin sekstendedel af lodtrækningsske-
maet. 

• Når der er 32 eller flere tilmeldte, skal 8 seedes i hver sin ottendedel af lodtrækningsskemaet. 

• Hvis der er færre end 32, men stadig mindst 16, skal 4 seedes i hver sin fjerdedel af lodtræk-
ningsskemaet, og såfremt der er færre end 16 anmeldt i en kategori, skal 2 seedes i hver sin 
halvdel. 

  Seedede positioner placeres som beskrevet i lodtrækningsskemaerne i bilag 1. 
  
Stk. 3 Turneringslederen skal altid på baggrund af gældende ranglister foretage en opstilling af seedede spil-

lere i forhold til spillernes styrke. For ungdomsturneringer med sammenlagte rækker og/eller deltagere 
fra forskellige aldersgrupper: 

 
Seedning foretages i henhold til kategoriranglisten. I double lægges de 2 spilleres pointtal sammen. 

 
Stk. 4 I U13M-række og Eliterækketurneringer er der følgende procedure for seedning og lodtrækning; 

• BD’s Konkurrence- & Eventafdeling/Eliteafdeling opretter en turneringsfil straks efter tilmeldings-
fristen. 

• BD’s Konkurrence- & Eventafdeling/Eliteafdeling har herefter 4 dage til behandling af seedninger 
og lodtrækning.  

• Umiddelbart herefter returneres turneringsfilen til turneringslederen til tidssætning. 

• Der tillades ikke tilmeldinger efter deadline. 

• Det fulde program skal endeligt godkendes (inden for fristen for udsendelse af program) af BD’s 
Konkurrence- & Eventafdeling /Eliteafdeling. 

 
I alle øvrige rækker foretager turneringslederen seedning.  

 
Stk. 5 Hvis to spillere/par fra samme klub eller gæstende nationale forbund skal seedes, skal de anbringes i 

hver sin halvdel af lodtrækningsskemaet. Hvis tre eller fire sådanne spillere/par skal seedes, skal de 
anbringes i hver sin fjerdedel. 

• Dette gælder dog ikke for U13M, samt U15-U19 Eliteturneringer og ved ungdoms danske me-
sterskaber for samme aldersgrupper. De seedede spillere anbringes i stedet efter fri lodtrækning 
efter principperne i stk. 6-9. 

• BD’s Eliteafdeling kan efter ansøgning fra arrangøren tillade, at der ikke anvendes fri lodtrækning 
til en Eliteturnering for ungdom. 

 



 

Stk. 6 Hvis der seedes to spillere/par, anbringes nr. 1 øverst i øverste halvdel og nr. 2 nederst i nederste halv-
del. 

 
Stk. 7 Hvis fire spillere seedes, anbringes nr. 1 og nr. 2 som anført i stk. 6. Blandt nr. 3 og nr. 4 trækkes lod, 

således, at den først udtrukne anbringes øverst i anden fjerdedel og den anden nederst i tredje fjerde-
del, medmindre bestemmelserne i stk. 5 forhindrer dette. 

 
Stk. 8 Hvis 8 spillere seedes, anbringes de fire første som anført i stk. 6 og stk. 7. Efter lodtrækning anbrin-

ges de resterende fire henholdsvis øverst i de ottendedele i øverste halvdel, hvor der ikke allerede er 
anbragt seedede spillere og nederst i de tilsvarende ottendedele i nederste halvdel af skemaet (dog 
stadig under hensyntagen til stk. 5). 

 
Stk. 9 Hvis 16 spillere seedes, anbringes de otte første som anført i stk. 7 og stk. 8. Efter lodtrækning anbrin-

ges de resterende otte henholdsvis øverst i de sekstendedele i øverste halvdel, hvor der ikke allerede er 
anbragt seedede spillere og nederst i de tilsvarende sekstendedele i nederste halvdel af skemaet (dog 
stadig under hensyntagen til stk. 5). 

 
Stk. 10 I kombineret pulje-/cupturnering kan turneringsledelsen tillade, at et antal spillere/par går direkte ind i 

cupturneringen. I givet fald er det de højest rangerende/seedede spillere/par. 
 

§ 8  Lodtrækning og lodtrækningsskema  
 
Stk. 1 I en turnering afviklet efter pulje- og/eller cup-systemet, skal seedninger og oversiddere placeres som 

beskrevet i bilag 1.  Som det fremgår af skemaerne, benyttes spilletræer med henholdsvis 8, 16, 32, 64 
eller 128 pladser. Der foretages lodtrækning imellem øvrige spillere, under hensyntagen til stk. 2. 

 
Stk. 2 Hvis der kun er to anmeldte fra en klub eller et gæstende nationalt forbund, skal disse anbringes i hver 

sin halvdel af lodtrækningen. Hvis der er flere end to sådanne anmeldelser, anbringes de to først ran-
gerende i hver sin halvdel efter lodtrækning.  

• Herefter skal man tilstræbe at fordele de øvrige spillere ligeligt mellem øverste og nederste halv-
del. 

• Herefter skal spillere fra samme klub (herunder gæstende nationale forbund) så vidt muligt ikke 
mødes i første runde.  

o Dette tilstræbes også for par sammensat af spillere fra forskellige klubber (herunder gæ-
stende nationale forbund).  

o Dette gælder dog ikke for U13M, samt U15-U19 Eliteturneringer og ved ungdoms DM for 
samme aldersgrupper. De tilmeldte spillere skal anbringes efter fri lodtrækning.  

 
BD’s Eliteafdeling kan efter ansøgning fra arrangøren tillade, at der ikke anvendes fri lodtrækning til en 
Eliteturnering for ungdom. 

 
stk. 3 En lodtrækning er endelig, men turneringsledelsen kan beslutte, at der skal laves en ny lodtrækning i 

tilfælde af: 

• at turneringsledelsen har lavet graverende fejl (fx glemt at medtage rettidigt tilmeldte spillere i 
lodtrækningen). 

• at der opstår et større antal afbud i turneringen, som medfører at turneringen ikke kan afvikles 
med tilfredsstillende kvalitet (typisk i puljeturneringer). 

• at der er lavet graverende fejl i seedninger eller seedningsrækkefølge i ungdoms- og senior Elite-
turneringer skal der indhentes en forudgående specifik accept fra BD’s Eliteafdeling/ADM re-
spektive.  

• at der er afbud i Monradturneringer. 
 
stk. 4 Hvis der kun er afbud fra én seedet spiller eller ét seedet par i en kategori, kan der ikke foretages ny 

 lodtrækning. Hvis der er afbud fra to eller flere seedede spillere/par i en kategori, efter lodtrækningen 
er foretaget, kan turneringslederen foretage nye seedninger og lave en ny lodtrækning, jf. stk. 3. 

 



 

Stk. 5 Der kan kun laves en ny lodtrækning, såfremt turneringslederen sikrer, at de berørte klubber/spillere i 
behørig tid får besked om ændringerne i spilleprogrammet, herunder særligt ændrede spilletidspunk-
ter. 

 
§ 9  Program 
Stk. 1 

a) Senest 7 dage før en turnerings begyndelse skal turneringens endelige spilleprograms data 
uploades til BadmintonPlayer.dk.  

b) Senest 7 dage før en turnerings begyndelse skal turneringens endelige spilleprogram uploades i 
til BadmintonPlayer.dk.  

c) Punkt a og b gøres ved at trykke ’Offentliggør’ i Tournament Planner (TP). 
 

Stk. 2 Spillerens navne og klubtilhørsforhold skal klart fremgå af spilleprogram og/eller tilmeldingslister. 

• Navn og minimum e-mail (gerne mobilnummer) på turneringsledelsen og oplysninger om præ-
mier skal ligeledes klart fremgå. 

 
Stk. 3 Programmet skal indeholde samme relevante informationer som i invitationen, opdaterede, jf. § 4. 
 

Spilleprogrammet skal indeholde klokkeslæt for hver enkelt kamp.  
Af programmet skal fremgå antal minutters pause mellem kampene jf. § 10, stk. 8, som spillerne har 
krav på. Der skal i planlægningen tages højde for dette.  

 
Stk. 4 I spilleprogrammet må halve par ikke figurere (eks. hr. X og fr. Y). 
 
Stk. 5 Klokkeslæt for kampene beregnes således, at der til alle kampe afsættes minimum 25 minutter. Turne-

ringslederen beslutter aktuelt antal minutter ud fra deltagernes alder og spillemæssige niveau. For se-
nior Elitespillere kan det f.eks. være nødvendigt at afsætte det dobbelte antal minutter. 

 
Stk. 6 For ungdomsturneringer: 

Sammenlægning af aldersgrupper, rækker mv. kan kun ske ved udfærdigelse af spilleprogrammet, se 
retningslinjerne i §5, stk 4. 

 
Ingen kampe må programsættes efter;  

• kl. 19.30 for U9, U11, og der må normalt ikke igangsættes kampe efter kl. 20.30. 

• kl. 20.30 for U13, U15 og der må normalt ikke igangsættes kampe efter kl. 21.30. 

• kl. 21.30 for U17, U19, og der må normalt ikke igangsættes kampe efter kl. 22.30. 
 

Såfremt turneringen afholdes på en dag før en skoledag, skal der programsættes efter, at der sluttes 2 
timer før de ovennævnte tider. Tiderne for, hvornår sidste kamp må sættes i gang, rykkes tilsvarende 2 
timer. 

  
I tilfælde, hvor for sen igangsættelse af kampe skyldes, at arrangøren har medtaget for mange spil-
lere/par i turneringen i forhold til banekapacitet, kan BD pålægge arrangørklubben en bøde.  

• Som udgangspunkt for fastsættelse af bøden skønnes den ekstra indskudsindtægt, arrangør-
klubben har opnået ved at tage for mange spillere/par med i turneringen. 

 
Alle indledende kampe i U13M-række-, samt Eliterækketurneringer skal normalt være færdigspillede 
således, at kun semifinaler og finaler afvikles på sidste spilledag. Start af finalerne er tidligst kl. 10.00 
og senest kl. 13.00. 

• For Ungdoms Eliterækketurneringer kan der kun dispenseres fra denne regel af BD’s Eliteafde-
ling. 

• For U13M-rækketurneirnger kan der kun dispenseres fra denne regel af BD’s Konkurrence- og 
Eventafdeling. 

 
I alle andre turneringer end Eliterækketurneringer kan arrangøren vælge at færdigspille en række på én 
dag. En spiller må dog ikke spille mere end:  



 

• 11 kampe hvis den samlede turnering afvikles på én dag.  
o Der kan dispenseres for denne regel af BD’s Konkurrence- og Eventafdeling, hvis der i sær-

lige tilfælde skal afvikles B, C, D rækker og U11A turneringer over 2 eller flere dage 

• 9 kampe pr. dag, hvis den samlede turnering afvikles over to eller flere dage. 

• Hvis du er meget bekymret for at spille for mange kampe på en dag, kan det være en god idé at 
kun tilmelde sig i 2 kategorier. 

 
Hvis deltagerantallet gør, at ovenstående ikke kan overholdes, skal deltagerne inden turneringen have 
mulighed for at trække sig fra en kategori og få indskuddet retur. 
 
I U13M og i ungdomseliterækketurneringer er der begrænsning på antal deltagere, jf. Ranglisteregle-
mentet. 

 
Indskud returneres ligeledes ved Ungdoms E-rækketurneringer, hvor deltagerantal i en kategori over-
skrides, og der derved sker en frasortering jf. § 9.  

 
Frasortering af spillere i kategorier med for mange tilmeldinger foretages ud fra følgende principper: 

1. Man kan ikke åbne for ekstratilmeldinger, hvis turneringen er fyldt op ift. plads til rådighed. 
2. Deltagelse i 3. kategori frasorteres. For Ungdoms E-rækketurneringer frasorteres ikke efter dette 

kriterie. 
3. Frasortering efter laveste ranglisteplacering.  

• For U13M-rækketurneringer kan der ikke frasorteres efter dette kriterie. 

• For Ungdoms E-rækketurneringer foretages frasortering efter dette kriterie af BD’s Eliteaf-
deling. Jf. i øvrigt § 7 om regler for seedning, da listen for seedning ligeledes vil indeholde 
alle spillere tilmeldt i den pågældende turnering. 

• For Ungdoms E-rækketurneringer (samt U13M), hvor der kan tilmeldes spillere klassificeret 
M-rækkespillere (samt U13A), er alle frasorterede spillere frit stillet til at tilmelde sig en M-
rækketurnering (samt U13A), jf. eftertilmelding § 4.4.  
o Er der spillere, som ønsker at stå på en ’Reserveliste’, jf. § 5 stk. 3, (sorteret efter styr-

keorden) for den pågældende turnering, kan funktionen i TP benyttes, dog bortfalder 
derved retten for disse spillere til at tilmelde sig en anden turnering på samme tids-
punkt.  

o Alle spillere optaget i turneringen kan ses af spilleprogrammet, jf. § 9 stk. 1. 
o Alle spillere, som ikke optages i turneringen, skal have besked herom. Turneringslede-

ren skal senest tirsdag aften efter sidste tilmeldingsfrist for en Ungdoms E-rækketur-
nering give alle frasorterede besked via e-mail, samt en mulighed for at de tilmeldte 
kan returnere ønske om at blive sat på ’Reservelisten’ (sorteret efter styrkeorden). 

 
Overtrædelse af reglerne for seneste igangsættelse af kampe kan medføre at arrangørklubben nægtes 
tilladelse til at afholde åbne individuelle turneringer for en periode. 

 
Specielt for U09, U11 og U13B-D skal man tage hensyn til, at kampe i disse aldersgrupper/rækker skal 
afvikles inden for en rimeligt afgrænset tidsperiode i den samlede turnering.  

• Man skal generelt tage den betragtning, at der for den enkelte deltager, ikke bør gå mere end mak-
simalt 1 time fra en kampstart til den næste kampstart. Gerne hurtigere, da kamplængden i disse 
kampe ofte tillader det. 
o Bland ikke disse rækker (eller andre rækker) for meget ind imellem hinanden, da det giver for 

lang ventetid for de enkelte spillere.  
▪ F.eks. er det en god idé at tænke over, ikke at spille singler i en række direkte efterfulgt 

af singler i en anden række og så fremdeles., hvis der ikke er baner der kan dække det 
hele i hallen. 

▪ F.eks. kan det give mening at tænke over, at alle puljekampe i B spilles færdige før pulje-
kampe i C eller omvendt osv., hvis der ikke er baner, der kan dække det hele i hallen.  

▪ F.eks. kan det give mening at lade samme rækkes puljedoublekampe være flettet med 
rækkens cupsinglekampe, vel vidende at det kan i Cup 2000 ligne en del låste kampe, 
men i praksis ser det ud til, at mange kampe er så hurtige, at låsningerne i praksis bliver 



 

i begrænset omfang. Ved låsninger sættes den låste kamp hurtigst muligt i gang, så 
disse spillere kommer videre.  

▪ F.eks. kan det give mening at tænke over, at igangværende rækkes cup-double-kampe 
flettes ind med efterfølgende planlagte rækkes puljesinglekampe, jf. i øvrigt punkt 2. 

▪ F.eks. ved lavt deltagerantal kan mixed double med fordel i en række ofte blandes ind 
mellem andre kampe løbende, især hvor mixrækken er med begrænset tilmelding.  

 
For Senior- og Senior + turneringer: 
Ingen kampe må programsættes efter kl. 22.00 og der må normalt ikke igangsættes kampe efter kl. 
23:00 

 
I Senior Elite- og Mesterrækketurneringer må ingen spiller spille mere end 3 kampe pr. dag i hver enkelt 
kategori. Kvart-, semi- og finaler må ikke afvikles samme dag. 

 
I Senior A-, og B-rækketurneringer, samt i alle Senior+ Elite- og Mesterrækketurneringer må der maksi-
malt på finaledagen spilles kvart-, semi- og finaler. 

 
I alle andre turneringer end Elite- og Mesterrækketurneringer kan arrangøren vælge at færdigspille en 
række på én dag. Dog må en spiller ikke spille mere end 4 kampe pr. kategori på én dag, eller alterna-
tivt må en spiller ikke spille mere end 9 kampe på én dag. 

 
§ 10 Under turneringen (generelle bestemmelser for afvikling) 

Umiddelbart inden turneringen starter, undersøger arrangøren, om internet virker, så turneringen er klar 
til resultatformidling til BadmintonPlayer. Dette skal, som nævnt i § 3, stk. 7, ske som minimum ved 
indtastning af resultat i Tournament Planner (TP) efter hver afviklet kamp 

 
Stk. 1 Den tilmeldende part har ansvaret for den/de tilmeldte spiller(e), herunder at ungdomsspilleres rejse 
  og ophold henholdsvis ordnes og foregår på betryggende måde. 
 
Stk. 2 Efter spilleprogrammet er lagt på ’nettet’ kan der, som følge af afbud, indsættes reserver i doubler og 

singler efter følgende regler: 

• Opstår der ved afbud to halve doubler inden turneringen er begyndt sin første kamp (ikke kate-
gorien, men rækkens første kamp), kan disse sammensættes til en efter følgende kriterier.  
o Den nye double skal placeres på den plads med højeste nr. i puljerne, samt/eller på det ne-

derste pars placering i Cup, medmindre den ene spiller er seedet.  
▪ I dette tilfælde skal det nye par placeres på den plads, hvor den seedede spiller står.  
▪ Er det to seedede spillere, der sammensættes, skal parret placeres på den højest see-

dedes plads. 
o De udgåede spillere sammensættes på den tilbageværende plads i spilleprogrammet som 

w.o. 
▪ De udgåede spillere af doublernes pointregulering behandles if. Ranglistereglementet. 

• Opstår der ved afbud to halve doubler efter turneringen er begyndt sin første kamp (ikke katego-
rien, men rækkens første kamp), kan der ikke sammensættes doubler, dog kan hver double 
vælge at indsætte en reserve, som endnu ikke er tilmeldt samme kategori, indtil kategoriens før-
ste kamp er sat i gang.  

• En spiller/et par kan kun indgå i en double i tilfælde af afbud, hvis vedkommende ikke er eller 
allerede har været tilmeldt i den pågældende kategori. 

• I tilfælde af afbud i en singlerække kan en anden spiller indgå på den ledige plads, hvis vedkom-
mende ikke er tilmeldt i den pågældende kategori. 

• En spiller som indgår på et afbud behøves ikke i forvejen at være tilmeldt turneringen. Jf. dog 
den enkelte turnerings propositioner.  

• Hvis en spiller deltager i to kategorier i turneringen, hvor dette er maksimum, må vedkom-
mende ikke indgå i en tredje kategori i tilfælde af afbud. Men hvis en spiller udgår af en double 
på grund af afbud fra makkeren, må vedkommende gerne indgå i en anden doublekategori, 
hvis der er plads på grund af afbud. I så tilfælde deltager vedkommende stadig kun i to kate-
gorier. 



 

• Senest 2 døgn før turneringsstart skal det fremgå at der er w. o. på kampen, hvis man i løbet af 
ugen har modtaget afbud fra spillere. Indtil 2 døgn før turneringsstart kan man nøjes med at 
gøre opmærksom på afbud, som man forsøger at finde reserver til ved at markere med WDN 
på spilleren (afbud) i spilleprogrammet. 

 
Turneringslederen kan nægte:  

• at danne nye par 

• en spillers indtræden i single 

• en spillers indtræden i double 

• en spillers indtræden i en ny kategori 
hvis det skønnes, at den nye spiller/det nye par er stærkere end de foran seedede (for seniorturnerin-
ger afgøres dette ud fra Ranglisten). 

 
Stk. 3 I puljeturneringer afgøres spillernes placering i puljerne som fremgår af bilag 2, Regler for puljeturne
  ringer. 
 
Stk. 4 Turneringslederen afgør, hvornår en spiller/par har vundet en kamp, som følge af, at modstanderen 

udebliver med eller uden afbud, trækker sig i kampen eller nægter at spille. 
  Herunder bemærkes ligeledes 

• Hvis modstanderen udebliver med afbud eller trækker sig i kampen, afgør turneringslederen 
med det samme, om den anden part har vundet. 

• Hvis spilleren nægter at spille, afgør turneringslederen med det samme, om den anden part 
har vundet. 

• Hvis modstanderen ikke er mødt op (udeblevet uden afbud), må turneringslederen vurdere, 
hvor længe der skal ventes på modstanderen. Det kan være afhængigt af vejrlig eller force ma-
jeure. 
 

Stk. 5 En spiller kan melde afbud til en kategori uden konsekvenser for andre kategorier, hvor spilleren måtte 
deltage, frem til spillerens egen første kamp i turneringen. 
 
Trækker en spiller sig eller udebliver en spiller i en kategori under turneringen, kan spilleren ikke spille 
videre i en anden kategori. I doubler kan double-makkeren dog fortsætte i turneringen i sine øvrige ka-
tegorier og med en reserve efter reglerne i stk. 2 i den pågældende double, hvis reserven kan indsættes 
inden parrets første kamp i turneringen.  

  
Stk. 6 Udebliver en spiller uden afbud, skal turneringslederen indberette dette til BD. 

• Ved udeblivelse uden afbud idømmer BD ved indberetning den udeblevne deltager en bøde (se 
gebyroversigt). Spillerens klub hæfter for bøden og kan således indkræve bøden efterfølgende 
hos den pågældende spiller. Ved hver efterfølgende udeblivelse uden afbud indenfor samme 
sæson fordobles bøden. 

 
Stk. 7 Spillere må ikke forlade hallen, hvis de ikke er slået ud, mens turneringen stadig er i gang, uden turne-

ringsledelsens godkendelse, dog medmindre der er programsatte pauser i turneringen, jf. stk. 8. 
 
Stk. 8  Spillerne skal være spilleklar i hallen mindst 30 min. før det i spilleprogrammet angivne spilletidspunkt. 

Dette gælder dog ikke ved turneringens start og ved turneringens genoptagelse efter en i spillepro-
grammet angivet pause.  

 
En spiller/par har krav på en pause på 10-15 min. mellem kampene. Dog har Eliterækkespillere krav på 
15 min. 
 
Hvis nogen ønsker at coache/støtte spiller(e) i danske turneringer i kamppauser, (for internationale 
turneringer gælder særlige regler) uanset om man er træner, klubleder, klubkammerat eller pårørende, 
må man ikke imens udvise en adfærd, som involverer modstander(e). Coaching/støtte tillades i almin-
deligt dagligdags indendørstøj. Udendørs fodtøj må ikke betræde spillearealet. Se i øvrigt spilleregler 
og appendiks ”Coachingregler for ungdom” 

https://badminton.dk/om-badminton-danmark/love-regler/spilleregler/coachingregler-for-ungdom/
https://badminton.dk/om-badminton-danmark/love-regler/spilleregler/coachingregler-for-ungdom/


 

 
Stk. 9 Bemærk: U9 spiller med bageste doubleservelinje som både baglinje og bageste servelinje i såvel 

single som double. 
 
Stk. 10 Værdien af præmier (udover vandrepræmier) i turneringer bør fastsættes af arrangøren ud fra indskud-

dets størrelse og antal deltagere.  

• Vinderen af en vandrepræmie er ansvarlig for denne og skal påse, at denne i god tid tilbageleve-
res til arrangøren. 

 
Minimum til præmier er i en individuel turnering; 

• at der skal være en erindringspræmie i form af en medalje og/eller pokal til alle man uddeler 
præmie til (hertil kan man supplere med diplom, gavekort eller gaver). 

• at præmier uddeles løbende i takt med at hver kategori afsluttes. 

• at præmieuddeling ikke afventer én spiller som ikke er færdig med at tælle en anden kamp, skift 
vedkommende ud så præmieoverrækkelsen kan komme i gang. 

 
Stk. 11 BD/DGI jf. bl.a. § 25 i BD’s love, har personlig gratis adgang til alle turneringer, der afholdes under 

BD/DGI. 
 
Stk. 12 Resultatformidling under turneringer: 

• Der skal resultatformidles minimum umiddelbart efter hver kamp ved indtastning af resultat i 
Tournament Planner (TP). 

• Alle resultater skal løbende kunne følges på BadmintonPlayer.dk. 

• Næste kampe skal løbende kunne følges på BadmintonPlayer.dk. 

• Alle ændringer i spilleprogram skal løbende registreres og herefter kunne følges på Badminton-
Player.dk. 

 
§ 11  Efter turneringen 

 
Stk. 1 Senest inden kl. 23.59, på dagen efter afholdelsen af en turnering, uploader arrangøren alle resulta-

terne igen via Tournament Planner (TP) til BadmintonPlayer.dk. Lykkes dataoverførslen ikke, sendes 
Tournament Planner (TP).TP-filen som vedhæftet fil til bp@badminton.dk. Resultaterne vil dermed 
være/blive offentliggjorte på BadmintonPlayer.dk  

 
Stk. 2 Er resultater ikke sendt inden for den fastsatte frist efter turneringens afholdelse, pålægges arrangør-

klubben en bøde (se gebyroversigten). Er de sendte data mangelfulde, pålægges ligeledes en bøde pr. 
mangel eller fejl (se BD’s gebyroversigt). 

 
§ 12 Bemyndigelser 

 
Stk. 1 BD’s hovedbestyrelse kan i samarbejde med DGI Badminton ændre dette reglement ved indstilling fra 

BD/DGI Arbejdsgruppe for sæsonplanlægning. 
 

Stk. 2 Såfremt det konstateres, at en tilmeldende klub eller arrangøren af en turnering ikke overholder nær-
værende reglement, skal dette indberettes til BD’s administration, som vil vurdere overtrædelsen/sank-
tion, jf. stk. 5. BD’s administration inddrager relevante udvalg i processen. 

 
Stk. 3 BD’s og DGI’s bestyrelser bemyndiger BD’s Administration til at administrere turneringsreglement. 

 
Stk. 4 BD’s Eliteafdeling bemyndiges til at dispensere for § 2, stk. 2 for Elitespillere, og § 4, stk. 1 for E-turne-

ringer. 
 

Stk. 5 Overtrædelse af reglementet kan f.eks. medføre, at arrangøren nægtes tilladelse til at afholde åbne 
individuelle turneringer for en periode, jf. herunder § 1 stk. 5. 

 
_______________________________________________ 

mailto:info@badminton.dk


 

Bilag: 
1. Lodtræningsskemaer til Cup - turneringer 
2. Regler for puljeturneringer 
3. Regler for Monradturneringer 

 
Dette reglement erstatter tidligere reglement pr. 01-07-2020.  

 


