
 
 

 
 
                   

 
 
 



 
 

 
 
                   

 
 
 

ARRANGØR 
Badminton Danmark og DGI Badminton 
 
TILMELDING 
Tilmelding skal foregå via BadmintonPlayer.dk senest torsdag den 5. marts 2020. 
Her kan du også bestille T-shirt, bespisning samt overnatning. 
Du kan deltage i alle 3 kategorier. 
 
VIGTIGT! 
Der gælder særlige tilmeldingsprocedurer for denne turnering: 

• Alle SKAL vælge tilvalg inden man kan tilmeldes turneringen. Hvis man ikke ønsker tilvalg, 
vælges der blot ”nej” ud for disse.  

• Alle ledere/forældre som skal overnatte, have forplejning osv. SKAL tilmeldes. Dette gøres 
ved at vælge ’’leder/forældre’’ i listen. Ledere/forældre skal oprettes ligesom spillere før de 
kan tilmeldes.  

• Hvis du fortryder eller ønsker at rette tilvalg for en spiller/leder/forælder INDEN der er betalt, 
så klik på fjern i indkøbskurven og tilføj igen. 

• Tilvalg refunderes ikke efter sidste tilmeldingsfrist. Før sidste tilmeldingsfrist kan betalte 
tilvalg fortrydes ved at annullere ordren i ’’Mine betalinger’’ på BadmintonPlayer.dk  

• Sammensætning med x-makker sker ved at sende en mail til event@badminton.dk med 
tilsagn fra begge parter. Det kan frem til sidste tilmelding gøres ved at annullere ordren 
under ”Mine betalinger”. Se hvordan, klik her. 

 
TIP 

• Vælg spiller 

• Vælg T-shirt, mad, bespisning og overnatning 

• Tilmeld spiller i en kategori (HS, DS, HD, DD, MD) 

• Gentag trin 1-3 for alle de spillere du ønsker at tilmelde og betale for… herefter 
Vælg næste kategori (HS, DS, HD, DD, MD) Ved doubler skal der også vælges tilvalg til 
makker før tilmeldingen er godkendt. 

• Vælg eventuel leder i listen  
 
DELTAGELSE (VIGTIGT) 

• Spillere kan tilmelde sig pr. ens rangering på BadmintonPlayer pr. 5. marts 2020.  
o Ingen spillere kan deltage i begge mesterskaber (UDM og DMU). 
o E og/eller EM-spillere (MA i U13) kan kun tilmelde sig i UDM Elite.  

▪ Ingen spillere som er rangeret med et E (M i U13) kan deltage i DMU.  

• Dog er U11 spillere rangeret i U13 M undtaget. Disse har mulighed 
for tilmelding i U11A*, se næste side. 

• Dog er U9 spillere rangeret i U13 M undtaget. Disse har mulighed 
for tilmelding i U9D*, se næste side. 

▪ M (A i U13) spillere der tilmelder sig i UDM Elite, kan ikke også tilmelde sig 
i DMU. Det gælder også kredsmestre, der ønsker at deltage i UDM Elite, 
som kredsmestre, uden at være elitespillere. Disse kan ikke deltage i DMU. 

o Er man rangeret i en bufferzone (f.eks. MA) skal man tilmelde sig i sit højeste 
bogstav. Så er man MA, skal man tilmelde sig i M. Se dog særregel for U11 spillere 
rangeret i U13 på næste side. 

o Der kan kun tilmeldes i én årgang/række. Alle kategorier skal spilles i samme 
årgang/række (gælder alle spillere). Deltageren har selv ved tilmelding ansvaret for 
korrekt tilmelding via BadmintonPlayer. 

▪ Spillere der tilmelder sig forkert kan flyttes administrativt.  
▪ Makker til spiller som har tilmeldt sig forkert, vil blive efterladt som X-

makker, hvis de ikke kan flyttes med. 
▪ Der garanteres ikke at spilletidspunkter ikke falder sammen, eller spilles i 

forskellige haller på samme tidspunkt 
 
 

http://www.badmintonpeople.dk/DBF/Turnering/TilmeldTurnering/#33316
mailto:event@badminton.dk
http://badminton.freshdesk.com/support/solutions/articles/22000022018-sletning-af-en-betalt-tilmelding


 
 

 
 
                   

 
 
 

REGLEMENT 

• Badminton Danmarks bestemmelser for ledelse af Ungdomsturneringer og Reglement for 
Badminton Danmarks Danmarksmesterskaber for Ungdomsspillere (DMU). Læs mere, klik 
her. 

• Bemærk at der 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. 

• Bemærk at der dispenseres for reglen om at visse rækker skal afvikles på én dag. Det kan 
være nødvendigt at afvikle rækkerne over flere dage grundet deltagerantallet. 

• U9D* spiller efter U9 regler med doubleservelinjen som baglinje (kort bane). 
 
BEMÆRK!  

• DMU afvikles efter retningslinjer som afviger fra reglementets §2:  
o U9 spillere som er rangeret i U11 eller U13 kan frit vælge at tilmelde sig i U9D* 

(ekstra række) eller i der hvor de er rangeret.  
o U11 spillere som er rangeret i U13 kan frit vælge at tilmelde sig i U11A* (ekstra 

række) eller i U13.  
 
TIDSPUNKT 
27.-29. marts 2020 
 
STED 
Varde Badmintonklub  
De specifikke spillesteders adresser vil fremgå af spilleprogrammet. 
 
ÅRGANGE 
U9, U11, U13, U15, U17/19 
 
NIVEAUER 
M, A, B, C, D. HUSK!  
Hver spiller må tilmeldes i 3 kategorier.  
 
PRIS 
Kr. 400,- pr. deltager opkræves ved tilmelding på BadmintonPlayer.dk 
 
LEDERE 

• ALLE ledere eller forældre som er med som ansvarlig voksen (skal være fyldt 17 år ved 
turneringsstart) skal tilmelde sig via BadmintonPlayer.dk Her kan ledere også til vælge 
overnatning og bespisning.  

• Det kræver en spillerprofil på badmintonplayer.dk at tilmelde sig som leder til DMU. 

• Alle spillere skal være tilknyttet en leder, denne leder må gerne være tilknyttet flere klubber.  

• Som leder vælger du frit hvilken klub du repræsenterer. 

• OBS! Der skal være en ansvarlig leder med ved overnatning.  
 
MEDALJER 
Der uddeles 1 guld-, 1 sølv- og 2 bronzemedaljer til henholdsvis 1., 2. og de to 3. pladser i alle 
rækker. 
 
T-SHIRTS 
Der udleveres én gratis DMU-T-shirt til hver spiller. Bestilling af T-shirt sker i forbindelse med 
tilmelding på BadmintonPlayer.dk  
 
TRANSPORT 
Der er mulighed for transport for alle spillere og ledere til og fra overnatning/spillested. Der vil 
være transport morgen og aften. Dette tilvalg vil kunne foretages efter programmet er 
udkommet d. 20. marts. Se yderligere information i programmet. 
 
 

http://badminton.dk/cms/?cmsid=824&pageid=26171
http://badminton.dk/cms/?cmsid=824&pageid=26171
http://www.badmintonpeople.dk/DBF/Turnering/TilmeldTurnering/#33316
http://www.badmintonpeople.dk/DBF/Turnering/TilmeldTurnering/#33316
http://www.badmintonpeople.dk/DBF/Turnering/TilmeldTurnering/#33316


 
 

 
 
                   

 
 
 

BESPISNING & OVERNATNING 
Husk at bestille bespisning og overnatning (på Campus, Frisvadvej 70, 6800 Varde). 
Bestilling af bespisning og overnatning i forbindelse med tilmelding på BadmintonPlayer.dk 
Se menu og priser på næste side! 
Bestilling senest den 5. marts via BadmintonPlayer.dk 
 
SPIL & PROGRAM 
Der spilles med RSL bolde. Turneringen afvikles i kategorierne herre- og damesingle, samt 
herre-, dame- og mixed double. Alle kategorier spilles efter pulje/cup-system. 
 
FORVENTET SPILLEPLAN 
Fredag:   kl. 14.00 - 22.00 ca. spilles alle puljekampe i single.  
Lørdag:      kl. 09.00 - 18.00 ca. spilles alle kampe frem til semifinalerne for M og A-

rækkerne. 
Søndag:   kl. 09.00 - 16.00 ca. spilles semifinaler og finaler. 
  B, C, og D-rækkerne færdigspilles fredag og lørdag. 
 
BEMÆRK! Den forventede spilleplan er vejledende og derfor ikke endelig. 
 
SOCIALE AKTIVITETER  
Der vil være forskellige sociale aktiviteter lørdag aften, og der vil være aktiviteter søndag for de 
spillere, der ikke selv spiller søndag. Dette vil fremgå af programmet. 
 
KONTAKTPERSONER 
Lokal turneringsansvarlig - Henrik Lykke dmu@sletten94.dk  
Varde Badmintonklub, overnatning dmu-varde@godmail.dk  
Varde Badmintonklub, transport dmu-varde@godmail.dk  
Varde Badmintonklub, øvrige spørgsmål - Kim Lauridsen kim.lauridsen@godmail.dk  
 
Badminton Danmark - Telefon: 70 60 50 76 Mail:event@badminton.dk  

• Alle spørgsmål til program indtil 25. marts henvises til Badminton Danmark. Herefter 
skal spørgsmål rettes til Varde. 

 
FORPLEJNINGSTILBUD 
Overnatning på skolen med morgenmadsbuffet 
Varde Badmintonklub har skaffet overnatningsmulighed på Campus i Varde.  

• For deltagere, der vælger denne overnatningsform, er inkluderet god 
morgenmadsbuffet.  

 
Morgenmadsbuffet 

• Havregryn, cornflakes, rugbrød, franskbrød, rundstykker, mælk, juice, marmelade, 
pålægschokolade, ost, kaffe og te. 

Pris pr. overnatning med morgenmad: 110 kr. 
 
Frokostpakke lørdag og søndag 
Vil du være sikker på en sund og nærende frokostpakke, så bestil den på forhånd. 
Frokostpakke lørdag (udleveres kun på Campus) 

• Burger med kyllingepålæg, pastasalat, müslibar, 2 stk. frugt og en vand. 
Frokostbuffet søndag 

• Buffet i hovedhallen, hvor finalerne spilles. Mexicanske pandekager med kylling/oksekød 
og salat.  

Pris: 65 kr. pr. dag 
 
OBS!  
Frokostpakken lørdag skal afhentes på Campus ifm. morgenmad.  
Frokostbuffeten søndag foregår i hovedhallen, hvor søndagens kampe spilles. 
 
 

http://www.badmintonpeople.dk/DBF/Turnering/TilmeldTurnering/#33316
http://www.badmintonpeople.dk/DBF/Turnering/TilmeldTurnering/#33316
mailto:dmu@sletten94.dk
mailto:dmu-varde@godmail.dk
mailto:dmu-varde@godmail.dk
mailto:kim.lauridsen@godmail.dk
mailto:event@badminton.dk


 
 

 
 
                   

 
 
 

Aftenbuffet lørdag  
Lørdag afholdes DMU-banket med stor buffet. 

• Buffet: Marineret kalkun, små kartofler, whiskysauce, bearnaisesauce, salatbar, brød og 
smør. 

• Der vil være saft og vand. 
Pris: 130 kr. 
 
Forplejning skal tilvælges i forbindelse med tilmeldingen på badmintonplayer.dk senest den 5. 
marts 2020.  
 
OVERNATNINGSTILBUD 
Ønsker du overnatning + fuld forplejning inkl. smør-selv madpakke, så kontakt:  

• KonceptHotel og Danhostel Blåvandshuk Strandvejen 1, 6840 Oksbøl, telefon 
75271110, mail info@koncepthotel.dk. 

 
Da der er stor efterspørgsel, booker vi efter først til mølle-princippet. 
Hjemmeside: www.koncepthotel.dk.  

http://www.koncepthotel.dk/

