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Spilleregler for badminton 
Appendiks 1 ”når der ikke er en dommer tilstede” 
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§17   Badmintonkamp uden dommer 
2. badmintonkamp uden dommer Ved afvikling af badmintonkampe i Danmark er følgende tillægs-

regler til spillereglerne gældende, når en kamp spilles uden at der er påsat en dommer. Badminton 
er nemlig unikt bl.a. fordi spillerne selv i sådanne situationer, dømmer linjerne, og holder styr på 
point under kampen. Det er et stort ansvar, når der ikke altid er en dommer tilstede.   

  

Følgende regler er gældende i Danmark for alle rækker, når der spilles kamp;   
1. Du kan kun dømme på din egen banehalvdel og din egen adfærd  

2. Du skal dømme bolden som du ser den – ikke som du ønsker at se den.  

1. Bolden er inde selvom kun en lille del af bolden rammer stregen.  

3. Du skal give modstanderen pointet hvis du er det mindste i tvivl.  

4. Du kan ikke dømme fejl, du mener at se hos modstanderen (du ramte nettet, du servede overhånd 

o. lign.), det kan kun en dommer påsat kampen. Ved uenighed er der derfor ikke fejl. Man kan hel-

ler ikke kræve eller ønske at bolden skal tages om. Den side (inden for linjerne) hvor bolden lan-

dede har tabt pointet. Spil videre.  

5. Du skal sige pointstillingen højt efter hver duel – så undgår du at tælle forkert. 

6. Du skal spørge turneringsledelsen hvis du er i tvivl om en situation i kampen. De kender reglerne.  

7. Turneringsledelsen kan kalde en observatør til enhver bane med udfordringer, potentielle konflikter 

eller uafklarede situationer.  

  

Overordnet er det vigtigt at forstå, at badminton tager udgangspunkt i at;  
1. alle spillere er ærlige 

2. alle spillere behandler sine modstander fair og søger at skabe god stemning på banen.  

3. At agere fair betyder, at man tror på det bedste i sine medspillere og modstandere og er villig til at 

ofre egen succes til fordel for det retfærdige udfald af point og kamp  

4. At agere fair betyder at man ikke håner, psyker eller søger konflikter ifm. badmintonkampe.  

  

Se i øvrigt Fair Play i Badminton.  
Retningslinjerne for Fair Play har sit afsæt i Badminton Danmarks og DGI-Badmintons værdier:  

5. Fair Play i badminton står for en retfærdig afvikling af en kamp og turnering, samt en ordentlig 

tone mellem alle de parter som deltager til sådan et arrangement.   

6. Fair Play er den måde, hvorpå man agerer i badmintonhallerne rundt omkring i landet både på og 

uden for banen.  

7. Fair Play er forældre, der hjælper deres børn efter en kamp med at se hvordan de bedre kan leve 

op til Fair Play.  

8. Fair Play er at undgå, at chokere andre med ens adfærd, både som spiller, træner, kammerat, for-

ældre eller tilskuer. 

 

 


