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Sæsonkoordinering Badminton Danmark / DGI 
2017/2018 
 

1. Mål 
  
 
 

Målet med opgaven er, at koordinere aftalte aktiviteter til glæde for 
klubberne, spillerne, trænerne og forældrene. 
 
Målet er ved koordinering at forenkle opgaven for alle ovennævnte 
grupper, og derved fremme mulighed for individets deltagelse i så mange 
aktiviteter, som man individuelt har lyst til. 

 Så mange aktiviteter som muligt på området skal 
gennemføres Geografisk skal der ikke være aktiviteter, som 
konkurrerer om deltagerne. 

 Skabe store badmintonarrangementer. 

 Deltagerne får mulighed for at deltage i mange flere / 
styrkede turneringer, når der er færre aflysninger. 

 Skabe bedre økonomi omkring de mange aktiviteter ved et 
større deltagerpotentiale. 

 Stor fordel for klubberne er ligeledes at alle ansøgninger skal 
ansøges ét sted (via BadmintonPeople). 

 Reservere til store centrale badmintonbegivenheder for alle 
unge. 

 
Det er sæsonplanlægningskoordineringsgruppernes ansvar at godkende 
åbne pointgivende turneringer arrangeret af klubber, kredse og 
landsdele, samt overordnet DGI Badminton og Badminton Danmark. 
 

2. Afgrænsning af opgaven 
 
 
 
 

Badminton Danmark og DGI Badminton samarbejder nu om alle åbne 
pointgivende turneringer. Det betyder lidt ændringer i måden vi griber det 
hele an på.  
 
Den overordnede centrale sæsonkoordineringsgruppe har indsamlet 
viden/erfaringer fra de enkelte landsdelsforeninger og kredse, mht. 
sæsonplanlægning for sæsonerne 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 
2013/2014, 2014/2015 og 2015/2016.  Det får betydning for udbuddet af 
åbne pointgivende turneringer, da de mange aflysninger gerne skal 
mindskes. 
 

3. Organisering 
  

Konkret så etablere vi 3 niveauer for sæsonplanlægning, med 
planlæggere fra begge organisationer, på baggrund af alle klubbers 
ansøgninger. 
 
Hvert område sørger for at den udpegede sæsonplanlægningsansvarlige 
møder forberedt og velinformeret op til møderne. Er enkelte personer 
forhindrede i at sende den udpegede repræsentant, skal der sendes en 
substitut. 
 
For at få optimalt udbytte af mødet, skal sæsonplanlægningsgruppens 
udpegede medlemmer have hjemmel til at træffe beslutninger vedr. 
koordinationen og planlægningen for den kommende sæson, indenfor 
deres respektive områder (se nedenfor).  
 

 Niveau 1. Der etableres lokale koordineringsgrupper, som skal 
tage sig af koordineringen af BCD i U09-U19. (I U11 dog kun 
CD. Ingen D i U17/19). 

1. Badminton Nordjylland (2 pers) + DGI Nordjylland (2 
pers) 
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2. Badminton Midtjylland (2 pers) + DGI Østjylland, DGI 
Midtjylland, DGI Vestjylland, DGI Sydvestjylland, DGI 
Sydøstjylland (1 pers. fra hver) 

3. Badminton Sønderjylland (2 pers) + DGI Sønderjylland 
(2 pers) + SDU (1 pers) 

4. Badminton Fyn (2 pers.) + DGI Fyn (2 pers.) 
5. Badminton Sjælland, Badminton Lolland Falster, 

Badminton København (1 pers. fra hver) + DGI 
Storstrømmen, DGI /Nordsjælland, DGI Midt- og Vest 
Sjælland, DGI Storkøbenhavn (1 pers. fra hver) 

6. Badminton Bornholm + DGI Bornholm (1 pers. fra hver) 
 

 BCD lokale koordineringsudvalg indstiller til NORD / SYD / ØST 
koordineringsgrupper senest 22. december 2016. 

o Indkaldelse er Badminton Danmarks kredses ansvar. 
o Der skal være afholdt møder senest 14 dage før 

deadline 22. dec., dog tidligst 28. nov. 
 

 Niveau 2. Der etableres regionale koordineringsgrupper. Her har 
vi valgt at gøre brug af DGI’s allerede eksisterende 
områdeinddeling. 

 NORD / SYD / ØST koordineringsgrupperne fordeler hver i sær 
MA + U11A/B.  

o NORD og SYD afholder fælles koordineringsmøde med 
2 repræsentanter fra hver organisation til fordelingen.  

o ØST afholder fælles koordineringsmøde med 2 
repræsentanter fra hver organisation til fordelingen. 

o Der skal deltage én ansat fra en af organisationerne i 
hvert møde.  

o Ansat har ansvaret for indkaldelse til møderne.  
o Møderne skal være afholdt senest 21. november. 

 

 Niveau 3. Der etableres en overordnet central 
sæsonkoordineringsgruppe, som samtidig får til opgave at have 
det endelige overordnede ansvar for at godkende åbne 
pointgivende turneringer arrangeret af klubber, kredse og 
landsdele, samt overordnet DGI og Badminton Danmark. Denne 
gruppe er allerede sammensat af en politiker fra Badminton 
Danmark, samt Badminton Danmarks Eventchef og en politiker 
fra DGI Badminton, samt DGI Badminton Idrætskonsulenten. 

o Udarbejder retningslinjerne for sæsonplanlægningen. 
o Overordnet koordinerer sæsonplanen i henhold til 

retningslinjerne. 
o Endeligt koordinerer og godkende E-D, centrale 

begivenheder, holdrunder, samt internationale aktiviteter 
iht. retningslinjerne. 

o Drøfter endeligt retningslinjerne for turneringer med 
henblik på tilretning, herunder også udbudsskemaet.  

o Sæsonplanen er klar 15. februar til udsendelse til alle 
klubber mv. 

 

4. Metode Alle de ansøgte turneringer vil efter ansøgningsfristen 1. november blive 
behandlet i de fælles koordineringsgrupper, hvor man tilgodeser så 
mange ansøgninger som muligt. 
 
Der tages specifikt hensyn til udbudsskemaet for sæsonplanlægning i 
alle niveauer af sæsonplanlægningen.  
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5. Procedure generelt Via sæsonplanlægningens ansøgning/invitation til alle klubber.  
 
Ansøgning/invitation er udarbejdet som et fælles materiale som 
udsendes til alle klubber. Alle ansøgninger ansøges i BadmintonPeople. 
 
Tidsplan: 

 Holdturneringsrunderne fastlægges i samarbejde med de 2 
organisationers respektive udvalg, dog med indledende 
rundeforslag fra den overordnede 
sæsonplanlægningskoordineringsgruppe den 30. juli 2016 
(ekskl. Liga). 

 Deadline for ansøgning 1. nov. 

 Eliterundekoordinering foretages indledningsvis af Badminton 
Danmarks Ungdomseliteudvalg, sammen med Badminton 
Danmarks Elite- og Eventafdeling den 30. juli 2016. 
Klubansøgninger til E-turneringer er færdigbehandlet internt den 
13. november 2016 og ligger her klar til koordineringsgrupperne. 

 Seniorturneringsgodkendelse på baggrund af de indkomne 
ansøgninger foretages af Badminton Danmarks 
Senioreliteudvalg og er færdigbehandlet internt den 13. 
november 2016 og ligger her klar til koordineringsgrupperne 

 NORD / SYD / ØST koordineringsgrupperne (niveau 2) fordeler 
hver i sær Ungdom MA + U11A/B, så de lokale 
koordineringsgrupper er klar over hvilke Ungdom MA + U11AB 
der foreslås godkendt. Møderne skal være afholdt møde senest 
21. november. 

 De lokale koordineringsgrupper (niveau 1) for Ungdom BCD 
indstiller og godkender i BadmintonPeople herefter til den 
overordnede centrale koordineringsgruppe senest 22. december 
2016. Der skal være afholdt møde senest 14 dage før deadline. 

 Den overordnede centrale koordineringsgruppe får herefter 
indstillingerne og færdiggør sæsonplanen i sin helhed. 
Sæsonplanen er klar 15. februar 2017 til udsendelse til alle 
klubber mv. I processen tager de samtidig højde for grænser 
mellem kredse, landsdele etc., så der ikke er sammenfald 
mellem forskelliges klubbers udbud for tæt på hinanden lokalt. 
Det er samtidig en opgave i koordineringsgruppen at sørge for at 
udfylde huller i landet for givne rækker/årgange, så alle har et 
tilbud inden for rækkevidde, jf. retningslinjerne. Hvis der er huller 
i landet meldes der tilbage til de lokale koordineringsudvalg om 
at udfylde hullerne til gavn for det samlede udbud senest 15. 
januar 2017. 

 Elite- / 1. div. fastlægges af Badminton Danmark primo maj i 
koordinering med den internationale kalender. Så få konflikter 
som muligt. 

 

6. Kriterier overordnet ved 
planlægning og tildeling 

Overordnede kriterier vægter ved placering af turneringer 
 

1. Største og mest populære turnering aktuelt. 
2. Dele turneringer i rækker efter popularitet på forskellige. 
3. Tilgodese at alle får noget. 
4. Tilgodese et aktuelt landsdækkende udbud i forhold til den 

aktuelle efterspørgsel, og derved at minimere aflysninger. 
 
En oplistning af hvor Badminton Danmark og DGI badminton har store 
arrangementer, som har prioritet over alle andre turneringer, der gerne 
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skulle have fyldte haller, og som er vigtige for badminton i DK, se det 
aktuelle ansøgningsmateriale pr. ca. 1. september. 
 
Decentralt nedtone tilbud i de rækker/weekender, der er store 
arrangementer. 
 

7. Retningslinjer 
aftalt/besluttet 

De internationale turneringer har kun indflydelse på en lille del af 
spillerne, og der tages i visse tilfælde hensyn. Det håndteres i de enkelte 
tilfælde, hvis flytninger er nødvendige 
 
Alle sæsonplanlægningskoordineringsgrupper skal rette sig efter 
udbudsskemaerne. 
 
Alle sæsonplanlægningskoordineringsgrupper skal være meget 
opmærksomme på sammenfald i forhold til områdegrænser. F.eks. kan 
der ikke godkendes samme turnering i Middelfart og Fredericia i samme 
weekend selv om det er 2 forskellige områder. Alle disse sammenfald 
kan overskues ved at logge på BadmintonPeople og søge naboområdet 
frem på skærmen. Opdager man potentielle sammenfald tager man 
kontakt til naboområdet og får det afklaret hvem der prioriteres den 
pågældende weekend/dag. 
 
Hvis der ikke er specifikke klubturshensyn, så skal alle BCD være 
enkeltdags aktiviteter. Det åbner samtidig mulighed for samme turnering 
begge weekenddage. Der skal være ansøgt den specifikke dag de 
ønsker, ikke blot en weekend for BCD. 
 
Priser for deltagelse er indført som obligatorisk ved 
ansøgningstidspunktet. 
 
Hvis geografien i et specifikt område i landet udløser et behov for flere 
turneringer af en given karakter, så kan der være potentiale for at udvide 
udbud ud over udbudsskemaet, så der er et tilbud til alle i en tættere 
radius. Der kan være lokale forhold der gør sig gældende, så vær meget 
opmærksomme på hvor tæt 2 godkendte turneringer ligger. Der skal dog 
være en hvis afstand, f.eks. er 75 km måske rimeligt i tyndere befolkede 
områder, hvor der i befolkningstætte områder kan være plads til ekstra 
turneringer inden for en kortere afstand. 
 
Alle sæsonplanlægningsgrupper sørger selv for indledningsvis at 
godkende/afslå mv. alle de gennemarbejdede turneringer. Herved er de 
indstillet til næste sæsonplanlægningsniveau 
 

8. Overordnede 
ansøgningsprincipper 

Eliteturneringer kan søges i Badminton Danmark. Kriterier for ansøgning 
af Eliteturneringer fremgår af det aktuelle sæsonmateriale. 
 
Ved ansøgning af øvrige turneringer: 

 Husk at det kun er uger, der ses ud af den udfærdigede aktuelle 
kalenderoversigt, som vedlægges det aktuelle sæsonmateriale, 
der kan benyttes. 

 Husk altid at indtaste alternative uger.  

 Husk ikke at søge flere turneringer end I ønsker at afholde. 

 Husk at læse præmiereglementet (for Badminton Danmark) 
inden I fastsætter jeres indskud, som er obligatorisk, både så 
klubberne/spillerne får økonomisk mulighed for at deltage, og så 
indskud er sat i forhold til den samlede præmiepulje, samt til 
turnerings set-up i øvrigt.  
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 Husk at Cup2000 SKAL anvendes til alle pointgivende 
turneringer. 

Herudover skal påføres ansøgningen: 

 Dato(er) på ansøgningstidspunktet. 

 Hvor mange kategorier turneringer udbydes i. 

 Hvem der er kontaktperson vedr. tilmeldinger. 

 Antal baner til rådighed. 
 
Ansøgninger efter den 1. november kan kun ansøges ved at kontakte 
Badminton Danmarks / DGI Badmintons administration og disse vil få 2. 
prioritet og vil kun kunne tildeles såfremt der er ledige weekends efter 1. 
fordeling.  

 Godkendte og åbne arrangementer medtages i sæsonplan.  

 Turneringsansøgningerne bliver behandlet i løbet af 
november/december/januar.  

 Alle turneringer skal ansøges igen hvert år ellers vil de bortfalde. 

 Der vil så vidt det er muligt blive taget hensyn til klubber, som 
tidligere har haft en turnering, jf. deltagerantal, traditioner, set-up 
osv., så vidt det er muligt, og efter gældende principper og 
retningslinjer for sæsonplanlægning. 

 

9. Overordnede 
koordineringsprincipper 

Følgende principper og retningslinjer meldes ud til alle klubber og ligger 
til grund for planlægning af sæsonplanen. 
 
Turneringer:  

 Der søges en så jævn fordeling af rækkeudbud og en så 
geografisk fordeling som muligt. 

 Der kan være årgange/rækker, som ikke nødvendigvis bør 
udbydes i alle weekender i alle områder samtidig, da der ikke er 
aktive spillere nok til at deltage i det omfang, f.eks. U15A, U15D, 
U11A. 

 Afviklingen af Ligaen og 1. division, samt udtagelser til 
internationale turneringer skal ikke kunne påvirke sæsonplanen, 
så det bliver nødvendigt at flytte rundt på weekender når 
sæsonen er startet. Der må dog tages forbehold for ændringer 
og pålæg fra BWF. 

 Det tilstræbes at det er muligt for klubber at bevare succesfulde 
turneringer fra sæson til sæson. Der må dog tages forbehold for 
ændringer og pålæg fra BWF, som kan ændre på den nationale 
kalender. 

 Ansøges der fra klubber i lokalområdet, som findes bedre 
egnede til at afvikle en turneringsrække kan den faste termin 
bortfalde. 

 Der koordineres i forhold til holdturneringsrunderne, således at 
alle skal følge de afsatte weekends for afvikling af holdturnering. 
Det vil være op til den enkelte kreds/landsdel, som afvikler mere 
end antal reserverede spillerunder, at holde yderligere weekends 
fri og lokalt afvise turneringsansøgninger i disse weekends. 

 Der afsættes faste terminer, hvor større centrale og prioriterede 
turneringer kan lægges. 

 Koordinering af turneringsaktiviteten i forhold til Danmarks store 
badminton publikumsarrangementer. 

 
 
Holdturnering:  

 Tidsfastsatte holdkampe i Danmarksturneringen kan ikke flyttes 
til fordel for deltagelse i nationale eller internationale 



BD / BrMo Nov 2016 / 6 

 

ungdomsturneringer med mindre der er tale om 
forbundsudtagelser. Der må dog tages forbehold for ændringer 
og pålæg fra BWF og Badminton Europe. Følgende betragtes 
som forbundsudtagelser: (Udtagelserne involverer oftest kun 
U19-spillere.) 

o UVM, UEM, UNM o. lign. 
o Fler-nationers, German Junior o. lign. 
o Ungdomslandskampe for U19 spillere og U17 spillere 

 2. division til Danmarksserien skal ikke være 
planlægningsmæssigt afhængige af Liga og 1.-division, dog vil 
runderne blive tilpasset bedst muligt af hensyn til op-/nedrykning 
af spillere mellem de bedre hold. Derfor planlægges Ligaen og 1. 
division særskilt i løbet af foråret forud for den kommende 
sæson, mens runderne for 2. division til Danmarksserie er 
planlagt på faste ugenumre fra sæson til sæson.  

 Det tilstræbes at der er en jævn fordeling af holdrunderne. (DM 
Senior kan som udgangspunkt ikke flyttes, da det er en 
international bestemt dato (uge 5)).  

 Holdturneringsstart omkring uge 36, for ikke at presse sæsonen 
sammen.  

 Der tages ikke hensyn til vinterferien, da den varierer for meget 
på landsplan. 

 Påsken skal altid holdes fri for holdturnering, men som 
udgangspunkt spilles runde 11 i uge 12 (undtagelsesvis i uge 13, 
når Påsken falder tidligt). 

 

 
 
 
 


