
 
  

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
  
 
 

Ungdom DanmarksMesterskaber for 
U13, U15, U17 og U19 d. 3. april – d. 5. april 2020 
 
Badminton Danmark byder, i samarbejde med Greve Strands Badminton Klub, Greve Idrætscenter og 
Greve Kommune, velkommen til Ungdomsdanmarksmesterskaberne for badmintonspillere i 
årgangene U13, U15, U17 og U19. Vi ser frem til nogle fantastiske mesterskaber. 
 

Reglement for mesterskaberne: 
Mesterskaberne afvikles iht. Badminton Danmarks reglement for ungdomsmesterskaber.  
 
Klubberne bedes være opmærksomme på, at der kun kan deltage E- og EM- og M-række spillere 
(For U13 M- MA- og A-række), samt Kredsmestre fra pågældende kreds’ bedste række.  
 
Ingen spillere kan deltage i både UDM og DMU, man kan kun deltage i kampen om ét 
Danmarksmesterskab. Alle Badminton Danmarks reglementer er at finde på www.badminton.dk 
 

I henhold til reglementet fastsættes følgende: 
Deltagerne skal være medlemmer af en under Badminton Danmark stående klub.  
Deltagelse er forbeholdt 

• Danske statsborgere 

• Statsløse, der i de seneste to år forud for deltagelse har haft folkeregisteradresse i Danmark. 

• Ikke-danske statsborgere, der i de seneste to år forud for deltagelse har haft 
folkeregisteradresse i Danmark. 

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

 

Danmarksmesterskaberne udskrives i U13, U15, U17 og U19: 
• Herresingle, Damesingle, Herredouble, Damedouble og Mixeddouble 

 
Der tillades følgende maksimale 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 mesterskaberne 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 
 
Der sorteres i tilmeldingerne efter følgende kriterier;  

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

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

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

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

 
Herefter sorteres efter Ranglistekategori. 

http://www.badminton.dk/


 
  

 
  
 
 

Der kan kun dispenseres individuelt for spillere som ikke opfylder ovenstående kriterier af BD’s 
Eliteafdeling (bp@badminton.dk).  
  
Spillere som har tilmeldt sig UDM, men som ikke får en af de angivne pladser på grund af for mange 
tilmeldinger, kommer på venteliste, og kan tages ind efter samme sorteringskriterier, hvis der kommer 
afbud. 
 
BD’s Eliteafdeling råder generelt over 4 wildcards pr. kategori. Wildcard kan tildeles spillere/par, der er 
rangeret lavere, end turneringen berettiger til. I programmet anføres hvilke spillere/par, der er tildelt 
wildcard. Dette markeres med et (wc) efter spillerens/parrets navn(e). 
 
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.  
 

I øvrigt: 
• Unavngiven spiller kan godt tilmeldes. Der kan således godt i doublerækkerne tilmeldes med 

X-makker. 

• Ved tilmelding af doublepar med spillere fra hver sin klub, er det makkerens spillernummer, 
der bruges ved indtastningen på BadmintonPlayer.  

 
Alle kampe vil også i år blive tidssat, så man på forhånd ved hvilken hal man skal spille i og på hvilken 
bane det bliver. Derved kan man sørge for at stå klar det rigtige sted når man kaldes ud. Der vil kun 
være mulighed for afprøvning af bolde når man er kaldt ud, men opvarmning skal være foretaget inden 
man går på banen. Alle skal være til stede og klar 1 time før det fastsatte spilletidspunkt. Vi 
forbeholder os ret til at ændre bane, hvis der opstår låsninger af enkelte baner i turneringen. Der gøres 
opmærksom på sådanne ved udkald. 
 

Foreløbige spilletider: 
Der spilles efter følgende vejledende propositioner: 
Fredag i Greve Idrætscenter (GIC)  

• kl. 09.00 til 22.00 Singler og Mix på 18 baner. 
Lørdag i Greve Idrætscenter (GIC). 

• kl. 09.00 til 13.30 Doubler på 18 baner 

• kl. 14.00 til 17.30 Kvartfinaler på 18 baner (alle årgange). 
Lørdag på Greve Gymnasium 

• kl. 18.30 til 21.00 Galla. 
Søndag Greve Idrætscenter (GIC). 

• Rækkefølgen for semifinalerne afgøres lørdag aften.  

• kl. 09.00 til 12.00 Semifinaler på 10 baner (alle årgange). 

• kl. 13.00 til 18.00 Finaler på 4 baner (en bane pr. årgang). 

• Alle finaler spilles i Hal 1 på specielt udlagte badmintonbaner. 

• Rækkefølgen for finalerne afgøres i forbindelse med semifinalerne 

• Præmieceremoni finder sted efter hver kategori er færdigspillet. 
 

Spillested: 
Greve Idrætscenter, Lillevangsvej 88, 2670 Greve. 

 
Kontaktpersoner: 
Badminton Danmark: event@badminton.dk 
Administrationen direkte: 70 60 50 76 

mailto:event@badminton.dk


 
  

 
  
 
 

 

Bolde: 
Der spilles med RSL bolde. 
 

Livestream: 
Finalekampene søndag vil kunne følges via livestream. 
 

Præmier: 
• Badminton Danmark udsætter i hver af de 5 rækker 1., 2. og 3. præmier, i form af 

mesterskabsplaquetter, der vindes til ejendom. 

• Vinderne af herresingle, samt damesingle modtager Badminton Danmarks vandrepokal.  

• Alle vindere vil modtage præmiechecks, som efterfølgende kan indløses i forbundet. 

• Rækkefølgen for finalerne afgøres i forbindelse med semifinalerne. 

• Alle præmier i en kategori uddeles søndag efter hver kategori er færdigspillet for alle. 
o 3. pladser bedes derfor blive til de relevante præmieoverrækkelser. 

 

Bemærk: 
• At Kredsmestre og M-række spillere, der ønsker at deltage i UDM, kan ikke også deltage i 

DMU.  

• At E- og EM-række spillere, samt U13 M og MA, kan kun tilmelde sig UDM.  
(I DMU kan spillere kun tilmelde sig rækkes med ens højeste bogstav, hvis man er placeret i 
en bufferzone på Ranglisten).  

• At turneringen starter fredag. 

• At turneringen spilles som Cupturnering i alle kategorier. 

• At der vil være ét dommerbord, dog boldborde i alle haller. 

• At der vil være tællere til alle indledende kampe. 

• At der vil være dommere på alle semifinaler og finaler. 

• At der vil være linjedommere på alle finaler. 
 

Tilmelding: 
Tilmelding skal ske via badmintonplayer.dk senest d. 12. marts 2020. 
 
Priser & Indskud:  
U13/U15 Single 200 kr. 
U13/U15 Double pr. konstellation. 250 kr. 
 
U17/U19 Single 300 kr. 
U17/U19 Double pr. konstellation. 400 kr. 
 
Opkræves ved tilmelding via BadmintonPlayer.dk. 
Indskud er inkl. obligatorisk Galla for alle deltagere. 
 
Der kan ikke modtages tilmeldinger efter at tilmeldingslisterne er sendt til BD’s ADM/Eliteafdeling. 
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Galla: 
Badminton Danmark inviterer til Galla på Greve Gymnasium.  

• Her vil vi byde på middag og underholdning lørdag aften kl. 19.00.  

• Tag det pæne tøj på og mød når dørene åbner fra kl. 18.30, hvor der vil være mulighed for at 
købe drikkelse, og hvor man vil kunne finde nogle pladser sammen med dem man vil sidde 
sammen med. Så kom i god tid.  

 
Under Gallaen vil vi overrække de traditionsrige priser til særlige præstationer gennem sæsonen.  

• Årets spiller i hver årgang. 

• Årets topscorer blandt alle årgange. 

• Flest sejre i 2019 / 2020 sæsonen blandt alle årgange. 

• Badminton Danmarks Talenttrænerpris. 
 
Forældre, trænere mv. kan tilkøbe adgang til Gallaen via tilmelding på BadmintonPlayer for  
kr. 150,- pr. person. 
 

Overnatning: 
Overnatning på skole / i sovesal ekskl. Morgenmad kr. 50 pr. nat 
Der overnattes i Idræts SFO’ens lokaler i samme bygning som Greve Idrætscenter. 
Bookes via tilmeldingen på BadmintonPlayer.dk 
 
Scandic Glostrup, Roskildevej 550, 2605 Brøndby 
 
Alle bookinger skal foretages på: www.scandichotels.dk  
Hvor ønsker du at bo: Scandic Glostrup 
Fra og til udfyldes 
Antal personer udfyldes 
Indtast bookingkode: D306497223 
Så kommer de ledige værelser op på de tre hoteller. 
 

Bespisning: 
Bestilles via tilmeldingen på BadmintonPlayer.dk 
 
FREDAG 
Morgenmad    kr. 50 
Frokost inkl. frugt og isvand   kr. 70 
Aftensmad inkl. frugt og isvand  kr. 70 
  
LØRDAG 
Morgenmad    kr. 50 
Frokost inkl. frugt og isvand   kr. 70 
 
SØNDAG 
Morgenmad     kr. 50 
Frokost inkl. frugt og isvand   kr. 70 
 

http://www.scandichotels.dk/

