
 

 
 

Reglement for Danske Mesterskaber for Ungdomshold (DMU Hold) 

Følgende reglement er gældende for finaleturneringen i Danske Mesterskaber for Ungdomshold.  

Formålet med holdturneringernes fælles finaleturnering er at finde Danmarks bedste ungdoms-

hold i hver årgang/række/holdtype (4+3, 4+2, 4 spillere/4 piger). 

DMU Hold udskrives for hold med spillere fra aldersgrupperne U09, U11, U13, U15, U17, U17/U19.  

Til DMU Hold spilles efter Reglement for Ungdomsholdturneringen (UH) med angivne ændringer 

og tillægsregler. 

Nærværende reglement er et tillæg til Reglement for Ungdomsholdturneringen (UH) og paragraf-

ferne refererer direkte til de paragraffer i UH, hvor der er ændringer eller supplerende tekst. 
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Revideret den 1. december 2019 

 

 

Indhold 
§2 Udvalg og administration ........................................................................................................................ 2 

§3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure ..................................................................................................... 2 

§4 Deltagergebyr mv. .................................................................................................................................... 2 

§7 Holdtyper .................................................................................................................................................... 2 

§9 Holdsammensætning ............................................................................................................................... 3 

§10 Spillere ..................................................................................................................................................... 3 

§11 Holdfælleskaber ..................................................................................................................................... 3 

§15 Holdopstilling og styrkeorden .............................................................................................................. 3 

§23 Protester .................................................................................................................................................. 3 

§25 Reglementets gyldighed ....................................................................................................................... 4 

 

 



 

2 af 4 
 

§2 Udvalg og administration 
Turneringsledelse 

Turneringsleder vil fremgå af program for de enkelte aldersgruppers mesterskaber.  
Turneringsledelsen kan i særlige tilfælde træffe beslutning om at tillade flere og/eller andre hold, end beskrevet 
i dette reglements § 7. 
Turneringslederen afsiger kendelse i protest sager under finaleturneringen DMU Hold. 

I 4+3 rækkerne sørger turneringsledelsen for 1 holdturneringsdommer ved de indledende kampe.  
Desuden rekvirerer turneringsledelsen 1 dommer, og om muligt 2 linjedommere pr. bane i semifinalerunder og 
finalerunder.  

§3 Indbydelse og tilmeldingsprocedure 
Særregel 4+3 rækken 

Holdturneringsgruppen tildeler, med baggrund i de lokale ungdomsholdturneringer, pladserne i 4+3 rækkerne 
(U13, U15, U17). Der tildeles i hver årgang 8 pladser (som udgangspunkt ligelig fordelt øst/vest for Storebælt). 
Dog kun ét hold fra samme klub i hver aldersklasse. 

§4 Deltagergebyr mv. 
Deltagergebyr fastsættes årligt og fremgår af invitationen til DMU Hold.  
Deltagergebyret betales ved tilmelding via BadmintonPlayer.  
De deltagende hold afholder selv alle udgifter til transport, overnatning og forplejning.  
 
Oplysninger om navn og fødselsdato lagres i et administrationssystem og slettes ikke.  
Fødselsdatoen dokumenterer retten til at deltage i holdturneringen.  
Du kan læse yderligere i Badminton Danmarks privatlivspolitik på www.badminton.dk. 

Præmier 
Der vil være individuelle medaljer til nr. 1, 2 og 3 i de afviklede rækker og 1 pokal til vinderen. 

Arrangører er i aktivitetsmæssig sammenhæng fritaget for ansvar ved force majeure (for eksempel brand, 
oversvømmelse, strejke/lockout mv.), som arrangørerne ikke selv er ansvarlig for, og som umuliggør, at aktivi-
teten kan gennemføres planmæssigt.  
Arrangørerne er berettiget til at tilbageholde beløb til de afholdte udgifter, som ikke kan refunderes, før eventuel 
tilbagebetaling af tilmeldingsgebyr. 

§7 Holdtyper 
DMU Hold udbydes i de rækker/holdtyper, som har haft udbudt holdturneringsrækker i kredsene/landsdelene. 

De deltagende hold ved DMU Hold deltager i samme række, som de har deltaget i lokalt.  
Alle puljevindere er garanteret udtagelse. Der udsendes i december en oversigt til kredse/landsdele over det 
antal hold, som de lokale ungdomsholdturneringer kan invitere med til DMU Hold.  
Rækker med min. 4 hold gennemføres. Rækker med under 4 hold gennemføres kun, hvis alle tilmeldte hold 
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ønsker at spille. 
Spilleprogram publiceres på forhånd. 

§9 Holdsammensætning 
Der gælder de samme regler for holdsammensætning, som til den lokale turnering. Niveauklassifikationen   
ved sæsonstart i den pågældende sæson er gældende. Dog gælder det, at spillere, som efter 1. juli i den pågæl-
dende sæson har fået bevilget nedrykning af arbejdsgruppen for ranglisten, kan spille efter den nye klassifika-
tion. 

§10 Spillere 
Alle som overholder kriterierne i §9 i UH reglementet, og som er medlem af klubben er spilleberettiget på udta-
get hold, men holdturneringsgruppen anbefaler at der prioriteres spillere som har deltaget på holdet. 

§11 Holdfælleskaber 
Særregel 4+3 rækkerne:  

Holdfællesskaber i 4+3 rækkerne kan ikke deltage i DMU Hold. 

§15 Holdopstilling og styrkeorden 
Til DMU Hold kan en spiller kun spille på ét og samme hold. 

DMU Hold finaleturneringen betragtes som en og samme spillerunde, så det er ikke muligt at ændre i den 
valgte holdopstilling eller styrkeorden under turneringen. 

Holdopstilling udveksles 30 min. før programsat tidspunkt for holdkampen.  
Holdopstillingen udveksles enten skriftligt eller via indberetning på BadmintonPlayer.  
Holdopstilling kan ændres mellem to holdkampe men med udgangspunkt i reglerne for holdopstilling. 
Ud fra ovenstående udarbejdes endeligt turneringsprogram af Team Event og Konkurrence. 

Særregel 4+3 rækken 
Der seedes ud fra aktuel Niveau rangliste ved tilmelding, hvor de 4 bedste drenge, og 3 bedste piger tæller.  

Ændringer i seednings grundlaget skal meddeles til Team Konkurrence og Event kontaktinfo fremgår af indby-
delse. 

§23 Protester 
Protester over forkert holdopstilling og styrkeorden skal ske senest 15 minutter før programsat kampstart. I så 
fald kan rækkefølgen ændres. 

Protester over brug af ulovlige spillere, skal så vidt muligt ske inden kampstart.  
Protest kan dog indgives senest 1 time efter holdkampens afviklingen, men altid inden igangsætning af det/de 
pågældende holds næste holdkamp. 
Alle protester/Indsigelser mod afviklingen af holdkampe skal indgives til turneringslederen, som på stedet, ef-
ter høring af begge parter, afgiver sin kendelse i sagen. 



 

4 af 4 
 

Den tabende part i en protestsag bliver pålagt et gebyr på kr. 250.  
Beløbet opkræves efterfølgende hos klubben af Badminton Danmarks Administration. 

Protester af principiel og fortolkningsmæssig karakter kan appelleres til Badminton Danmarks Appeludvalg.  
En appel af denne karakter vil kun få indflydelse på de fremtidige reglementer, men ikke på den aktuelt afvik-
lede holdturnering.  
Protester af denne karakter følger Badminton Danmarks regler for appeller generelt og skal ledsages af et ind-
betalt depositum på kr. 2.000. 

§25 Reglementets gyldighed 
Reglement for Danske Mesterskaber for Ungdomshold (DMU Hold) er et specifikt tillæg til Badminton Dan-
mark/DGI Badmintons Reglement for ungdomsholdturneringen. 

Reglementet kan evalueres og ændres af Holdturneringsgruppen og ved godkendelse i Badminton Danmarks 
bestyrelse og DGI Badmintons ledelse. 

 


