
 

Reglement for UDM 
Reglement for Badminton Danmarks mesterskaber (UDM) for Ungdomsrækkerne U19, U17, U15, U13. 

§ 1 Mesterskaberne afvikles efter det til enhver tid gældende Turneringsreglement i de forhold, som ikke er 
dækket af dette reglement. Mesterskaberne afvikles i alle kategorier i aldersklasserne U19, U17, U15 og 
U13. 

 
§ 2 Deltagerne skal være medlem af en under BD stående klub 
  

Deltagelse i mesterskaberne er forbeholdt 
1 Danske statsborgere 
2 Statsløse, der i de seneste to år forud for deltagelse har haft folkeregisteradresse i Danmark. 
3 Ikke-danske statsborgere, der i de seneste to år forud for deltagelse har haft folkeregister-

adresse i Danmark. 
  

Spillere, der har repræsenteret et andet land end Danmark i internationale turneringer de seneste to år 
forud for mesterskaberne kan ikke deltage. 

  
Der er fri tilmelding til mesterskaberne for U13 M, M-A og A spillere, samt U15-U19 E, E-M og M spillere. 
Der foretages sortering ift. det totale deltagerantal, jf. § 7. 
 

§ 3    Alle tilmeldinger med oplysning om spillernes spillernummer skal foregå via 
BadmintonPlayer. Oplysninger om navn og fødselsdato lagres i et administrationssystem og slettes ikke. 
Fødselsdatoen dokumenterer retten til at deltage i specifikke turneringer. Du kan læse yderligere i Bad-
minton Danmarks persondatapolitik, læs her.  
 
Spillerens klub har ansvaret for, at deltagerne opfylder gældende aldersbetingelser og klassificeringsbe-
tingelser for mesterskaberne i U19, U17, U15, U13. Tilmeldinger, registreret i BadmintonPlayer, vil efter 
tilmeldingsfristen blive offentliggjort på BadmintonPlayer, jf. gældende regler. Datoer for offentliggørelse 
af listen vil fremgå af invitationen til UDM. 
 
Tilmeldingsfristen kan variere fra Turneringsreglementet. 

 
§ 4 For deltagelse i mesterskaberne betales til BD et indskud, der hvert år  

fastsættes af BD´ s hovedbestyrelse (se gebyroversigten). Indskuddet betales  
via BadmintonPlayer ved tilmeldingen. 

 
§ 5 Rejse- og opholdsudgifter for spillere og ledere er BD uvedkommende, der vil dog i forbindelse med me-

sterskabernes lørdag aften blive arrangeret en Galla, hvilket vil fremgå af invitationen. 
 
§ 6 De anmeldende klubber har ansvaret for, at de anmeldte unge spilleres rejse og ophold henholdsvis fore-

går og ordnes på betryggende måde. 
 
§ 7 Mesterskabernes turneringsform kan afvige fra de generelle bestemmelser i turneringsreglementet. Me-

sterskaberne afvikles ud fra BD’s Eliteafdelings skøn, hvilket fremgår tydeligt af invitationen.  
 
Alle aldersgrupper og kategorier afvikles som cupturnering.  
 
Der tillades følgende deltagerantal (single/par) i de enkelte årgange og kategorier til UDM, således at der 
i hver række afvikles et forsvarligt antal kampe, ift. antallet af haller/baner, der er til rådighed, hvor me-
sterskaberne afvikles. 
 
          HS DS HD DD MX 
U13 56 56 32 32 32 
U15 48 48 24 24 32 
U17 40 40 24 24 32 
U19 40 32 24 16 24 

http://badminton.dk/cms/?cmsid=824&pageid=27248


 

 
Kvalificering til UDM vil blive foretaget efter tilmeldingsfristen på baggrund af en sortering af alle tilmel-
dinger til UDM. 
 
Der sorteres i tilmeldingerne efter følgende kriterier; 

• Alle tilmeldte til U13 aldersgruppen skal have deltaget i minimum én U13 M-rækketurnering i sæ-
sonen. 

• Alle tilmeldte til U15 aldersgruppen skal have deltaget i minimum to U15 E-rækketurnering i sæ-
sonen. 

• Alle tilmeldte til U17 aldersgruppen skal have deltaget i minimum fire U17 E-rækketurnering i sæ-
sonen. 

• Alle tilmeldte til U19 aldersgruppen skal have deltaget i minimum én U19 E-rækketurnering i sæ-
sonen. 

 
Der kan kun dispenseres individuelt for spillere som ikke opfylder ovenstående kriterier af BD’s Eliteafde-
ling (bp@badminton.dk). 
 
Hvis alle pladser fyldes op af ovenstående kriterier, sorteres efter Ranglisten. 
 
Der seedes endeligt efter Ranglisten, dog kombineret med en vurdering af de aktuelle seedninger af BD’s 
Eliteafdeling, som i særlige tilfælde kan henstille til andre seedninger. 
 
Alle aldersgrupper afvikles på samme termin, og samme spillested i slutningen af sæsonen (april/maj). 
Datoen for mesterskaberne fastlægges i forbindelse med sæsonplanlægningen. 

  
Det påhviler BD´ s Konkurrence & Eventafdeling at finde egnet spillested og lave de fornødne aftaler med 
spillestedet, arrangørklubben m.m.  

 
På mesterskabernes første og anden dag er der én referee pr. spillested pr. dag, mens der er dommere 
på i semifinaler og finaler.  
 
Under hele turneringen vil der være internetforbindelse i alle haller, for herigennem at kunne lave den 
nødvendige løbende resultatformidling fra mesterskaberne. 
 

§ 8 Vinderen af herresingle og damesingle i hver aldersklasse modtager en vandrepokal. Vinderen af vandre-
præmien er ansvarlig for denne og skal påse, at denne i god tid forud for næste sæsons mesterskaber 
tilbageleveres til Badminton Danmark. 
 
Foruden ovennævnte pokaler udsætter BD i hver af mesterskabernes fire aldersklasser 1., 2. og 3. præ-
mier i samtlige kategorier. Disse vindes til ejendom. 

 
§ 9 Arrangørklubben skal være BD behjælpelig med afviklingen. Det forventes at arrangørklubben kan stille 

gratis haller til rådighed for mesterskaberne, samt stille med linjedommere, turneringspersonale og cere-
moniafviklere m.m. 
 
For dette modtager Arrangørklubben et beløb til dækning af relevante udgifter. BD dækker udgifterne til 
bolde, præmier, dommere og Referee.  

 
Dette reglement er senest ændret indholdsmæssigt (blå tekst) den 1. juli 2019 med godkendelse af BD’s Ho-
vedbestyrelsesansvarlige for området Konkurrence & Event. 
 

 
 


