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Reglement for DMU for U9 D, U11 ABCD, U13 MABCD, U15 MABCD samt U17/U19 MABC 

rækker 

§ 1   Mesterskaberne omfatter:  

HERRESINGLE, DAMESINGLE, HERREDOUBLE, DAMEDOUBLE, MIXED DOUBLE.   

Mesterskaberne er pointgivende til ranglisten.  

§ 2   Invitation og tilmeldinger:  Invitation til DMU sendes af Badminton Danmark Team Konkurrence og Event til alle 

klubber ca. 1 måned før sidste tilmeldingsfrist. Spillerne tilmeldes i de respektive rækker de er registrerede på 

skæringsdatoen som fremgår af invitationen.    

Deltagerne skal være medlem af en under Badminton Danmark og DGI Badminton stående klub. I mesterska-

berne må kun deltage spillere, som er klassificeret i M-, A-, B-, C- og D-rækkerne på skæringsdatoen jf. invitatio-

nen.   

Det er fri tilmelding til DMU. Hver spiller må tilmeldes i tre kategorier.   

Spillere seedes alene på baggrund af det antal point spilleren har på ranglisten på den i invitationen angivne 

skæringsdato. I doublekonstellationerne er det spillernes samlede antal point der seedes efter.  

Spillere der ønsker at deltage i elite DM kan ikke deltage i DMU. Det gælder også kredsmestre der ønsker at del-

tage i elite DM, som kredsmestre, uden at være elitespillere.  

Der gives ikke dispensation til at deltage i anden aldersklasse end den, spilleren tilhører jf. Turneringsreglemen-

tets § 2, stk. 1. Allerede givne dispensationer til at deltage i en højere række i åbne turneringer gælder således 

ikke for DMU. Omvendt kan fx en U11 spiller som er oprykket til U13 deltage i DMU’s U11 A.   

Der kan anmeldes med X-makker i doublerækkerne, men der er ingen garanti for, at Badminton Danmarks Team 

Konkurrence og Event kan finde en makker.  

 Alle opfordres til at tilmelde med navngivne doublemakker.  Det maksimale antal deltagere kan variere lidt alt 

efter afviklingssted. I en årgang med 5 rækker (M, A, B, C og D) vil det maksimale deltagerantal ligge på op til 

400 og 500 spillere.   

Evt. frasortering sker i henhold til Badminton Danmark ’s rangliste (point) ved den i invitationen nævnte skæ-

ringsdato. Ved pointlighed foretages lodtrækning.   

For at en række oprettes, skal det være muligt at lave mindst 2 puljer af 3 deltagere/par.  

§ 3   Procedure for tilmeldinger og program:   

Klubber/spillere tilmelder spillerne via www.BadmintonPeople.dk, og modtager kvittering for tilmeldingerne. 

Oplysninger om navn og fødselsdato lagres i et administrationssystem og slettes ikke. Fødselsdatoen doku-

menterer retten til at deltage i specifikke turneringer. Du kan læse yderligere i Badminton Danmarks persondata-

politik. 

Skulle der være for mange tilmeldinger udarbejdes en reserveliste. Denne udarbejdes på baggrund af den en-

kelte spillers point på ranglisten uanset kategori. Reserver indsættes ved afbud fra allerede tilmeldte spillere. 

Der kan ikke indsættes reserver fra reservelisten efter at programmet er lavet (trykt eller på nettet), med mindre 

de er tilmeldt og deltager i andre kategorier. Reserver vil blive indsat på afbudspladser dog med hensyn til Fæl-

lesreglement for individuelle turneringer i forhold til seedninger.    

Afbud kan kun ske ved skriftlig henvendelse til den kontaktperson der fremgår af invitationen. En spiller som 

udebliver uden afbud idømmes en bøde (jf. gebyroversigten for reglement for individuelle turneringer).  Pro-

grammet vil kunne findes på badminton.dk.  

§ 4   Badminton Danmark er hovedarrangør og finder en klub som sørger for egnede spillesteder med mulighed for 

bespisning på det primære spillested. På øvrige spillesteder skal der være mulighed for forfriskninger. 
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Arrangøren er ansvarlig for al transport til spillestederne. Arrangementet planlægges om muligt, så det tilstræ-

bes at have indkvarteringssteder samlet bedst muligt, mens der vil være flere spillesteder.  

§ 5   Arrangementet starter normalt fredag kl. 14.00 og de indledende kampe skal være færdigspillede lørdag klokken 

19.00.   

Afviklingen vil normalt være således at puljekampe i single afvikles om fredagen, mens alle øvrige indledende 

kampe afvikles om lørdagen. Eventuelle ændringer kan besluttes af arrangøren i samråd med Badminton Dan-

mark ’s Team Konkurrence og Event.  

§ 6   Til denne turnering dispenseres fra reglen om antal kampe pr. dag. Da det er en så stor turnering, kan antallet af 

kampe pr. spiller være flere end foreskrevet i reglerne.  

§ 7   Der dispenseres for reglen om at visse rækker skal afvikles på én dag. Det kan være nødvendigt at afvikle ræk-

kerne over flere dage grundet deltagerantallet.  

§ 8   Badminton Danmarks Team Konkurrence og Event dækker udgifter til gennemførelsen af turneringen i henhold 

til det godkendte budget mellem Badminton Danmarks Team Konkurrence og Event og arrangøren.  

§ 9   For deltagelse i mesterskaberne betales til Badminton Danmark et indskud, der hvert år fastsættes af Badmin-

ton Danmark ’s hovedbestyrelse jvf. gebyroversigten    

Klubberne har ansvaret for, at de tilmeldte spilleres rejse og ophold foregår og ordnes på en betryggende måde. 

Alle klubber skal sørge for, at der er et tilstrækkeligt antal ledere med spillerne (U9, U11, U13 og U15).   

Sender klubber spillere i ovennævnte aldersgrupper uden ledere (forældre) udelukkes spillerne, og klubben 

idømmes en bøde.  

§ 10  Arbejdsfordeling mellem arrangør og Badminton Danmarks Team Konkurrence og Event sker i henhold til udar-

bejdet oplæg fra Badminton Danmarks Team Konkurrence og Event og et årligt møde, der normalt ligger i no-

vember måned.    

Badminton Danmarks Team Konkurrence og Event tilstræber at være repræsenteret hver dag under arrange-

mentet.    

Arrangøren sørger for, at hallen/hallerne er pænt udsmykket til arrangementet.   

§ 11  Ved arrangementerne skal brancherettigheder med hensyn til Badminton Danmark og DGIs sponsorer respekte-

res.  

Ved tvivlsspørgsmål rettes henvendelse til Badminton Danmarks Team Konkurrence og Event.  

§ 12  Arrangøren skal senest en måned efter afholdelsen af mesterskaberne indsende regnskab til Badminton Dan-

marks Team Konkurrence og Event.  

§ 13  Badminton Danmarks hovedbestyrelse træffer beslutning om ændring i dette reglement.  

Badminton Danmarks hovedbestyrelse bemyndiger Badminton Danmarks Team Konkurrence og Event til at ad-

ministrere DMU-reglementet.  

  

Dette reglement er sidst ændret på Badminton Danmark ’s Hovedbestyrelsesmøde den 7. juni 2013. Konsekvensrettet pr. 

2. april 2019. 

 


