
 

Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 2018/2019 
”HB07 2018/2019” 

Fredag den 10. maj 2019 
BESLUTNINGSREFERAT 

 
i 

 
DGI Huset Vejle 

Willy Sørensens Plads 5 
7100 Vejle 

 
Kl. 18:00-22:30 

 
 
Deltagere 
Bo Jensen, Direktør 
René Toft, Formand 
Jens Dall-Hansen, Næstformand 
Kristian Boye Nielsen, Økonomiansvarlig 
Kenneth Larsen, Eliteansvarlig 
Jeanette Lund Clausen, Eventansvarlig 
Karsten W. Hansen, Holdturneringsansvarlig 
Martin Andersen, Udvikling- og Breddeansvarlig 
Jack Schytt (mødte i stedet for Anders Nielsen, Kredsansvarlig Øst) 
Lars Kofoed-Jensen, Kredsansvarlig Vest 
 
Gæster 
Lars Uhre, afdelingsleder for Bredde og Udvikling - deltager i punkt 03.01 
 
Referent 
Bo Jensen, Direktør 
 
Afbud 
Anders Nielsen, Kredsansvarlig Øst 
 
 

 
 
00.00 Godkendelse af dagsordener 
 
 
00.01 Siden sidst  
Mundtlige bemærkninger: 
 
 



 

Direktør Bo Jensen: 
Badminton Danmark er i fuld gang med at opsætte vores forskellige konti på 
kinesiske sociale platforme, men allerede nu er der overraskende pæn interesse på 
de får opslag, som vi har lagt ud. Badminton Danmark kommer for alvor med en 
markedsføring ifm. Sudirman Cup. 
 
Central registrering af medlemmer. Hovedbestyrelsen bakker op om, at punktet 
tages op på næste møde den 20. juni 2019. 
 
Badminton Danmark fik en bøde ifm. EM Mixed Hold på USD 2.500 fra BWF pga. 
problemer med for mange logoer på spilletrøjen. Badminton Danmark afklarer sagen 
med VICTOR, der har erkendt fejlen. 
 
Formand René Toft: 
Badminton Danmark fik valgt den ønskede kandidat til BWF’s vicepræsidentpost, 
Joao Matos fra Portugal. Annual Delegate Meeting skulle igennem tre afstemninger, 
før Joao Matos blev valgt. 
 
Annual Delegate Meeting vedtog, at BEC nu kan beslutte at afholde et mesterskab i 
et medlemsland uden det pågældende medlemslands accept. Badminton Danmark 
stemte som eneste land imod forslaget. 
 
DIF’s årsmøde forløb som forventet. Der blev valgt ét nyt bestyrelsesmedlem (Anne-
Mette Binder, Dansk Ride Forbund) pga. afgang ”uden for tur” (Niels Chr. Levin 
Hansen). 
 
Årets specialforbund blev Dansk Arbejder Idrætsforbund. 
 
Økonomiansvarlig Kristian Boye Nielsen: 
Orienterer kort om dagens møde i Jubilæumsudvalget og de overordnede tanker, 
gruppen arbejder videre med. Næste møde  er aftalt til den 20. juni 2019, forud for 
hovedbestyrelsesmødet. 
 
 
 
01.00 Økonomi  
 
 
01.01 Status regnskab 2019 
Direktør Bo Jensen fremlægger status på regnskabet pr. 30. april 2019. 
 
Beslutning: 
Hovedbestyrelsen tager statusberetningen til efterretning. 
 
 
 
02.00 Beslutningsdelen 



 

 
 
02.01 DH-reglementet  
Hovedbestyrelsen behandler reglementet på det foreliggende grundlag. Den 
endelige godkendelse vil herefter finde sted på ”HB01 2019/2020” den 20. juni 2019. 
 
Beslutninger: 

 Det formuleres i reglementet, at 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”, der alle 
indgår som bilag til reglementet. 
 
Begrundelse: Reglementet bliver kortere og reglerne er ikke relevante for 
alle klubber. Derfor giver det mening, at disse indgår som bilag til 
reglementet. 
 
Hovedbestyrelsen godkender den foreslåede ændring. 
 

 Matcher kan igangsættes lørdag eller søndag mellem kl. 11 og kl. 17. 
Reglen udvides dermed fra søndag kl. 15-17, da det tidligere ikke har været 
tilladt at fastsætte kampe i dette tidsrum. 
 
Begrundelse: Mange klubber oplever stort pres på haltiderne i 
DH-runderne, og det vil derfor hjælpe, at det også er muligt at fastsætte 
kampstart søndage mellem kl. 15 og kl. 17. 
 
Hovedbestyrelsen godkender den foreslåede ændring. 
 

 Begrebet ”match” ændres til ”holdkamp”. 
 
Begrundelse: Ingen bruger ordet match! Man taler om ”holdkampe”. 
 
Hovedbestyrelsen godkender den foreslåede ændring. 
 

 Hverdagskampe i Badmintonligaen og 1. division skal starte mellem kl. 18 
og kl. 19. 
 
Begrundelse: I det tidligere reglement skulle kampe i Badmintonligaen 
igangsættes kl. 19.00, men i 1. division var der ikke fastsat regler for 
starttidspunkt. Det giver derfor god mening at ensarte reglerne, og med en 
times interval giver det samtidig fleksibilitet for hjemmeholdet til at fastsætte 
det ønskede starttidspunkt. 
 
Hovedbestyrelsen godkender den foreslåede ændring. 
 

 Det er uklart, hvorvidt ”udflytterrunden” er gældende for både 
Badmintonligaen og 1. division. Det indstilles derfor, at udflytterrunden i 



 

sæsonen 2019/2020 kun er gældende Badmintonligaen. 
 
Begrundelse: Behov for afklaring. 
 
Hovedbestyrelsen godkender ikke den foreslåede ændring. Udflytterrunden 
gælder både Badmintonligaklubber og 1. divisionsklubber, dog er 
Badmintonligaklubber med 2. hold i 1. division undtaget for, så vidt angår 
deres 2. hold. 
 

 Det vil fremgå af reglerne, at det er hold med 4 hjemmekampe, der skal 
afvikle en ”udflytterkamp”. Ligeledes vil det blive formuleret, at kravene til 
afviklingskonceptet kan fraviges i det omfang, at det er forbundet med store 
omkostninger for klubberne at leve op til samtlige obligatoriske krav ifm. 
udflytningen. 
 
Begrundelse: Skaber klarhed over reglerne. 
 
Hovedbestyrelsen godkender den foreslåede ændring. 
 

 ”8-kampsreglen” ønskes afskaffet. Reglen lyder i dag: ”Såfremt en spiller 
har spillet 8 kampe på et højereliggende hold, må den pågældende spiller 
kun rykke ned på et lavere hold, såfremt de øvrige spillere på det 
højereliggende hold ikke har spillet 8 kampe på et lavere rangerende hold, 
eller hvis alle de øvrige spillere på det højereliggende hold enten også har 
spillet mindst 8 kampe på det højere gældende hold eller ikke kan benyttes 
på det lavere gældende hold i henhold til § 35.” 
 
Begrundelse: ”8-kampsreglen” går imod de generelle regler for holdsætning, 
hvor ranglisten skal benyttes til holdsætning. Reglen gør holdsætning i DH-
turneringen meget kompliceret (medmindre man er ”badmintonnørd”) og 
betyder samtidig, at der kan spekuleres i reglen, der dermed får den helt 
modsatte effekt. 
 
Hovedbestyrelsen godkender den foreslåede ændring. 
 

 Reglerne for trækning af hold bør omskrives/omformuleres, og 
Holdturneringsudvalget overdrages opgaven med at komme med præcis 
formulering til godkendelse på hovedbestyrelsesmødet i juni. 
 
Begrundelse: Reglerne bør forenkles og gøres mere tydelige. 
 
Hovedbestyrelsen godkender den foreslåede ændring. 
 

 Spillere på hold, der deltager i en kvalifikationskamp, skal have deltaget i 
minimum 2 kampe på et af klubbens hold i DH-turneringen i indeværende 
sæson. 



 

 
Begrundelse: Det bør ikke være muligt at indhente helt nye spillere til de 
altafgørende kvalifikationskampe. 
 
Hovedbestyrelsen godkender den foreslåede ændring. 
 

 Der er i dag 8 oprykkere fra kredsene i Øst, og 6 oprykkere fra kredsene i 
Vest. Reglerne ændres, så der rykker 8 hold op fra både Øst og Vest. 
Samtidig fjernes de særlige regler om, at oprykningen afhænger af antallet 
af Øst/Vest-hold, der rykker ned fra 3. division. 
 
Begrundelse: Reglerne bør være ens. 
 
Hovedbestyrelsen godkender den foreslåede ændring. 
 

 Dispensationsreglerne for deltagelse i Badmintonligaen og 1. division 
betyder, at spillere der har været langvarig skadet (minimum 30 dage uden 
turneringsdeltagelse) kan opnå dispensation. I slutspillet kan der desuden 
dispenseres, såfremt andre forhold som fx udstationering, studieophold i 
udlandet eller andre omstændigheder er årsag til fravær i fire eller flere 
grundspilskampe. 
 
Begrundelse: Reglen er enkel og let at administrere for klubber og 
Administrationen. Klubberne slipper for, som det er i dag, at skulle indhente 
lægeerklæringer, hver eneste gang en spiller er skadet eller syg i blot en 
enkelt spillerunde. 
 
Hovedbestyrelsen godkender den foreslåede ændring. 
 

 Muligheden for at fravælge deltagelse i Badmintonligaen ændres til også at 
omfatte 1. division. Det er den nuværende § 20 stk. 1 i Ligareglementet. 
 
Begrundelse: Reglerne i Badmintonligaen og 1. division bør være ens. 
 
Hovedbestyrelsen godkender den foreslåede ændring. 
 

 Procedure og tidsfrister for indberetning af spilletider, udsendelse af 
program m.v. udgår og erstattes af formuleringen: ”Kampprogrammet for 
grundspillet og slutspillet udsendes hurtigst muligt.” 
 
Begrundelse: Denne procedure bør ikke være en del af et reglement. 
 
Hovedbestyrelsen godkender den foreslåede ændring. 
 

 Dommerpåsætning i Badmintonligaen og 1. division bør være ens. Det 
indstilles derfor, at der påsættes 3 dommere til kampe i Badmintonligaen og 
1. division, samt 2 linjedommere til hver bane. I Final 4 skal der benyttes 6 



 

dommere til hver kamp (inkl. servedommere), samt 10 linjedommere til hver 
bane. 
 
Begrundelse: Reglerne bør være ens for Badmintonligaen og 1. division, og 
det vurderes ikke muligt at påsætte servedommere til samtlige kampe i 
Badmintonligaen og 1. division. Derudover er der på flere af spillestederne 
udfordringer med at placere 3 baner, så der både er plads til en serve- og 
stigedommer. 
 
Bemærkning vedr. Dommerudvalget: Hovedbestyrelsen skal bemærke, at 
Dommerudvalget er meget imod, at der ikke fremover skal være 
servedommere i Badmintonligaen. Dommerudvalget ønsker reglen fastholdt, 
da der er behov for at opretholde et højt niveau for servedommerne, der 
også deltager i internationale turneringer, selvom der internationalt dømmes 
efter andre serveregler end i den danske holdturnering. 
 
Hovedbestyrelsen anfører, at der fremover vil være servedommere i 
semifinaler og finaler i mesterrrækken i de fem Grand Prix-turneringer, DM, 
Denmark Challenge, Denmark Open og Final Four, hvilket fuldt ud 
kompenserer for de bortfaldne Badmintonligakampe. 
 
Punktet gav anledning til en længere snak omkring brugen af dommere, 
dommernes rolle, værdien af dommere m.m., bl.a. set ift. forbundets 
værdisæt. 
 
Hovedbestyrelsen godkender den foreslåede ændring. 
 

 Indtastning af resultater efter holdkampe (i alle rækker) skal fremover ske 
senest 30 minutter efter kampens afslutning. 
 
Begrundelse: Reglerne bør være ens, og det bør være muligt for klubberne 
at overholde fristen, så stillingen i puljen hurtigt kan opdateres. 
 
Hovedbestyrelsen godkender den foreslåede ændring. 
 

 Det skal fremgå af reglerne, at alle spillere (med undtagelse af U17-spillere) 
skal være oprettet på ranglisten inden udveksling af holdopstillinger (der 
henvises til ranglistereglerne). 
 
Begrundelse: Det er vigtigt, at det tydeligt fremgår af reglerne, så klubber 
altid kan se modstanderholdets ”bruttotrup” ved at tjekke ranglisten, inden 
holdopstillingerne udveksles. 
 
Hovedbestyrelsen godkender den foreslåede ændring, men med den 
tilføjelse, at alle spillere, inkl. U17-spillere, skal være oprettet på ranglisten, 
selvom disse (U17-spillere) ikke skal påsættes holdopstillingen ud fra 
ranglisten, men ud fra styrkeorden. 



 

 
 Reglen om, at spillere skal have givet ubetinget tilsagn, inden 

vedkommende sættes på holdopstillingen, skal ændres, så det samtidig 
fremgår, at klubben også har et ansvar for, at spilleren kan deltage i 
holdkampen. 
 
Begrundelse: Reglen er i stort omfang blevet udfordret i denne sæson, og 
der er behov for at kunne straffe klubberne, hvis reglen bliver 
udnyttet/misbrugt. 
 
Hovedbestyrelsen godkender den foreslåede ændring. 
 

 Reglen om, at holdopstillinger i Badmintonligaen og 1. division skal 
udveksles kl. 10.00 dagen før kampen, skal ændres til ”senest 1 time før 
kampstart”. 
 
Begrundelse: Der ses umiddelbart en del udfordringer i reglen, da 
indsættelse af reserver efterfølgende kan udnyttes, da spillerne som 
udgangspunkt spiller 2 kategorier, og der ligeledes er to spillere/par i hver 
kategori med undtagelse af damedouble. Det er derfor den umiddelbare 
vurdering, at reglen kan udnyttes af klubberne. Samtidigt kan reglen vise sig 
vanskelig at administrere, eller at der skal formuleres ganske komplicerede 
regler, for at undgå situationer, hvor der opstilles ”ikke-spilleparate spillere”, 
hvorefter der indsættes reserver, når modstanderholdets opstilling er kendt. 
Internationalt, også ved store begivenheder som EM og VM (ligeledes i 
badminton, fodbold og håndbold), er fristen ligeledes 1-2 timer før 
kampstart. 
 
Hovedbestyrelsen godkender principielt den foreslåede ændring, idet man 
ønsker en kortere frist for offentliggørelsen, men anerkender, at der er 
forskellige holdninger til spørgsmålet om tidsfrister, og afventer derfor 
høringssvarene fra klubberne inden endelig stillingtagen. En frist på mellem 
4 og 1 time før kampstart blev diskuteret. 
 

 Den solidariske udligningsordning for dommerudgifter i Badmintonligaen bør 
afskaffes, så klubberne i Badmintonligaen afregner dommerudgifterne på 
samme måde, som det sker for klubber i 1. division. 
 
Begrundelse: Reglerne bør være ens for Badmintonligaen og 1. division. 

 
Hovedbestyrelsen godkender den foreslåede ændring. 
Holdturneringsansvarlig Karsten W. Hansen opfordrer til, at man ændrer 
principper, så det er den lokale udkaldsleder (og ikke Dommerudvalget), der 
kalder dommere ud til Badmintonligaen. 

 
 
 



 

02.02 Forslag fra Dommerudvalget 
Dommerudvalget ved Niels Holm Mortensen har fremsendt to forslag til ændringer 
præciseringer af hhv. holdturneringsreglementet samt fællesreglement for 
individuelle turneringer. 
 
Beslutning: 
Dommertilknytning til klubberne: 
 

- Holdturneringsreglement for badminton i Danmark (DH-reglementet) 
Nuværende 
§43/Dommere/Stk.1: 
En klub, som har hold i 1.-, 2.- og 3. division, skal som minimum have én 
dommer tilknyttet klubben. En dommer kan kun være tilknyttet én klub. 

 
Ændringsforslag 
§ 43/Dommere/Stk. 1: 
Klubber med hold i Badmintonligaen og/eller 1. division skal som minimum 
have 2 dommere tilknyttet klubben. 
En klub, som har hold i 2.- og 3. division, skal som minimum have én 
dommer tilknyttet klubben. En dommer kan kun være tilknyttet én klub. En 
klub kan være et holdfællesskab i holdturneringen. 

 
Hovedbestyrelsen har allerede behandlet denne ændring, som bliver en del af det 
nye DH-reglement. Hovedbestyrelsen godkender præciseringen gældende for 
holdfællesskaber. 
 

- Fællesreglement for individuelle turneringer (Turneringsreglementet) 
Nuværende 
§ 3/Ansøgninger og godkendelse af turneringer m.v./Dommerkrav:/Stk.4: 
For at få godkendt en eller flere individuelle Ungdoms / Senior / Senior + 
Elite- og/ eller mesterrækketurneringer skal den ansøgende klub minimum 
have én dommer tilknyttet klubben. En dommer kan kun være tilknyttet én 
klub. 

 
Ændringsforslag 
§ 3/Ansøgning og godkendelse af turneringer m.v./Dommerkrav:/Stk. 4: 
For at få godkendt en eller flere individuelle Ungdoms-/Senior-/ 
Senior+-/Elite- og/eller mesterrækketurneringer skal den ansøgende klub 
(hver ansøgende klub uanset om den indgår i holdfællesskab) minimum 
have én dommer tilknyttet klubben. En dommer kan kun være tilknyttet én 
klub. 

 
Begrundelse for præcisering af reglen: 
I forbindelse med, at vi er begyndt at ”markedsføre” de nye regler, har flere klubber 
læst de nuværende regler sådan, at er man tildelt en Elite-/Mesterrækketurnering, 
så skal man have en dommer tilknyttet. Da flere af klubberne, som er i 



 

holdfællesskaber, har denne tildeling, så tror resten af holdfællesskabets klubber, at 
de ikke behøver en dommer tilknyttet. 
 
Hovedbestyrelsen godkender præciseringen gældende for holdfællesskaber. 
 
 
 
03.00 Almindelig drøftelse 
 
 
03.01 Afdelingsleder for Bredde og Udvikling, Lars Uhre 
Afdelingsleder for ”Badminton bredde og udvikling”, Lars Uhre, giver 
Hovedbestyrelsen en orientering og status på området bredde og udvikling.  
 
 
03.02 Gennemgang af dagsorden for Badminton Danmarks 

Repræsentantskabsmøde 2019, lørdag den 11. maj 2019  
Hovedbestyrelsen gennemgår materialet til Badminton Danmarks 
Repræsentantskabsmøde 2019.  
 
 
 
04.00 Eventuelt/orientering 
Udvikling- og Breddeansvarlig Martin Andersen ønsker spørgsmålet om valg af ny 
formand for Ungdomsudvalget behandlet på næste møde i Hovedbestyrelsen, den 
20. juni 2019. 


