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DANMARKS IDRÆTSFORBUND & BADMINTON DANMARK 

AFTALE OM NATIONALE UDTAGELSESKRITERIER – OL RIO DE JANEIRO 2016 

 
Introduktion 

BWF’s internationale kvalifikationskrav og DIF’s generelle danske OL-udtagelseskrav udgør tilsammen grundlaget for aftalen om de nationale udtagelseskriterier for badminton til 

OL i Rio de Janeiro 2016. Aftalen sikrer et klart defineret grundlag hvorpå BD kan indstille atleter til udtagelse til DIF.  

 

Grundlæggende forudsætning 

Det er en grundlæggende forudsætning, men ingen garanti, for udtagelse til OL i de pågældende discipliner, at Danmark råder over én eller flere nationskvotepladser opnået i løbet af 

kvalifikationsperioden, samt at den enkelte spiller / det enkelte par har opfyldt det nationale udtagelseskriterium. 

 

Re-allokerede nationskvotepladser 

Re-allokerede nationskvotepladser, forstået som kvotepladser der tildeles danske spillere på baggrund af et lavere sportsligt grundlag end det nationale udtagelseskriterium, fører ikke 

automatisk til udtagelse af den pågældende spiller/par. Udtagelse af en spiller/et par på en re-allokeret nationskvoteplads i badminton kan ske på baggrund af en forudgående 

sportsfaglig analyse - drøftet i mellem BD, Team Danmark og DIF, og forudsætter en forventet topplacering ved OL i 2016 og/eller 2020. 

 

Dispensationer 

For evt. dispensationer til nærværende aftale om nationale udtagelseskriterier henvises der til DIF’s generelle danske OL-udtagelseskrav.  

  

Disciplin og Køn Nationale udtagelseskriterier Bemærkninger 

Single - mænd og kvinder International kvalifikation til OL 2016 sker på navn ud fra de faktuelle placeringer på verdensranglisten pr. 5. maj 2016.  

 

Badminton Danmark kan opnå følgende antal kvotepladser i singlerækkerne pr. køn: 

 To (2) såfremt begge spillere, pr. 5. maj 2016, er placeret i top 16 på verdensranglisten, eller 

 Én (1) såfremt mindst én spiller, pr. 5. maj 2016, har en verdensranglisteplacering, der giver en plads blandt de 38 i 

lodtrækningen. 

 

Det nationale kriterium for udtagelse til OL i singlerækken - for både mænd og kvinder - er en placering i top 34 på 

verdensranglisten offentliggjort pr. 5. maj 2016.  

 

I tilfælde af at antallet af internationalt kvalificerede spillere ikke overstiger antallet af kvotepladser, indstiller Badminton 

Danmark den eller de spillere, der har opfyldt ovennævnte nationale udtagelseskriterier, til udtagelse senest 24. maj 2016.  

 

I tilfælde af at antallet af internationalt kvalificerede spillere overstiger antallet af kvotepladser, indstiller Badminton Danmark 

senest 24. maj 2016 - efter forudgående drøftelse mellem BD, Team Danmark og DIF - til udtagelse på baggrund af følgende 

kriterier (i prioriteret rækkefølge): 

1. Den spiller, der gennem resultater og præstationer mod de bedste i verden har vist, at de kan spille med om medaljer til OL 

i 2016 

2. Den spiller, som ikke umiddelbart har medaljechancer til OL i 2016 men af BD, Team Danmark og DIF vurderes til at have 

potentiale til at spille med om medaljer til OL i 2020 
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Double - mænd, kvinder og 

mixed 

International kvalifikation til OL 2016 sker på navn ud fra de faktuelle placeringer på verdensranglisten pr. 5. maj 2016.  

 

Badminton Danmark kan opnå følgende antal kvotepladser i doublerækkerne pr. køn samt i mixdouble: 

 To (2) såfremt begge par, pr. 5. maj 2016, er placeret i top 8 på verdensranglisten, eller 

 Én (1) såfremt mindst ét par, pr. 5. maj 2016, har en placering på verdensranglisten, der giver en plads blandt de 16 par i 

lodtrækningen. 

 

Det nationale kriterium for udtagelse til OL i doublerækkerne - for både mænd, kvinder og mixdouble - er en placering i top 20 

på verdensranglisten offentliggjort pr. 5. maj 2016.  

 

I tilfælde af at antallet af internationalt kvalificerede spillere ikke overstiger antallet af kvotepladser, indstiller Badminton 

Danmark den eller de spillere, der opfylder de grundlæggende forudsætninger beskrevet ovenfor, til udtagelse senest 24. maj 

2016.  

 

I tilfælde af at antallet af internationalt kvalificerede par overstiger antallet af kvotepladser, indstiller Badminton Danmark 

senest 24. maj 2016 - efter forudgående drøftelse mellem BD, Team Danmark og DIF - til udtagelse på baggrund af følgende 

kriterier (i prioriteret rækkefølge): 

1. Det par, der gennem resultater og præstationer mod de bedste i verden har vist, at de kan spille med om medaljer til OL 

2. Det par, som ikke umiddelbart har medaljechancer til OL i 2016 men af BD, Team Danmark og DIF vurderes til at have 

potentiale til at spille med om medaljer til OL i 2020 
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