
 
   

  



 
   

Badminton Danmarks officielle 
Danmarksmesterskaber 2020  
for U15 spillere 
 

RSL UDM 2020 
Badminton Danmarks Danmarksmesterskaber RSL UDM 2020 arrangeres i samarbejde med Greve Strands 
Badminton Klub, Greve og Tune Idrætscentre og Greve Kommune. Vi byder velkommen til et 
Danmarksmesterskab for Eliteungdoms-badmintonspillere. Vi ser frem til nogle fantastiske mesterskaber 
på trods af Corona i Danmark. 
 
På grund af en række begrænsninger ift. Corona forholdsregler og anbefalinger bliver det dog ikke et helt 
normalt UDM. Vi er stadig i en nødsituation i Danmark. Og vi skal her alle huske, at vi afvikler UDM for 
børnenes skyld, så vi endelig kan få fundet Danmarksmestrene i sidste sæsons årgange.  

• Det bliver ikke ét stort samlet arrangement i år.  

• Arrangementet er delt op i enkeltstående arrangementer i hver årgang, som afvikles i 4 separate 
arrangementer, og man skal holde sig til sin årgang i den hal man spiller alle de indledende 
kampe i. 

• Det tillades ikke tilskuere, forældre eller pårørende at opholde sig i hallerne under UDM pga. 
det nuværende tilladte forsamlingsantal, og den plads der er til rådighed i den enkelte hal.  

o Alle pårørende sætter spillerne af ved hovedindgangen. 
o Alle kampe kan følges på Live Score på BadmintonPlayer 

• Finalearrangementet afvikler vi som ét separat arrangement alle årgange sammen.  
o Det kan vi gøre inden for forsamlingsantallet. Det er muligt, at vi kan tillade tilskuere 

efter nedenstående retningslinjer. Det melder vi dog først ud tættere på arrangementet. 
 

ARRANGØR 
Badminton Danmark 
 
Velkommen til Ungdoms Danmarksmesterskaberne RSL UDM for U15 årgangen 2019/2020. 

• Der er tilmeldt 85 deltagere til arrangementet. 

• De 85 deltagere vil ikke på noget tidspunkt være samlet i hallen på en gang, jf. tidssætningen. 

• De eneste ’tilskuere’ der tillades til indledende kampe, er Badminton Danmarks ledere og 
trænere, Greves frivilligkorps, samt klubbernes trænere, jf. nedenstående retningslinjer. 

• Der er god plads i Idrætscentret, så på trods af toiletbesøg, opfyldning af drikkedunke, brug af 
forhal, café besøg osv., så når vi aldrig i nærheden af de 4 kvm areal pr. person, som 
Idrætscentret er underlagt.  

 

ANKOMST + INDGANG og UDGANG 
Adgangskort udleveres til alle 
Alle der ankommer, bliver registreret med nyt adgangskort dagligt, som udleveres ved indgangen.  
Indgang og Udgang til Idrætscentret vil vi tage stilling til, så det foregår på forsvarlig vis. Følg skiltene.  
 
Spillere kan ankomme ca. 1-1½ time før programsat første kamp på dagen (ikke før). 

• Alle bedes bærer deres adgangskort synligt, når man ikke er på banen. 
 
 



 
   

Temperaturtest 
Alle der ankommer, vil skulle gennemgå en temperaturtestet ved indgangen hver dag, i lighed med den i 
mange lufthavne, hvis man har prøvet det. 

• Man vil blive afvist i døren hvis man aflæses til en temperatur højere end 37,8. Det vil vi gerne 
allerede nu forberede alle på, og bede alle om at respektere af hensyn til alle andre i hallen. Det 
vil være ærgerligt, men det er nødvendigt i disse tider.  

o Hvis der er tale om en spiller, vil spillerens kampe blive sat til w.o. den pågældende dag.  
o Vi anbefaler helt generelt, at man i tilfælde at en afvisning i døren kontakter et corona 

test center med det samme.  
 

TILSKUERE (PÅRØRENDE, FORÆLDRE MV.)  
• Vi er ikke i stand til at tilbyde tilskuere, forældre, pårørende adgang til de indledende 

arrangementer i år.  

• Sæt børnene, spillerne af ved hovedindgangen. 
 
Følg med i resultaterne hjemmefra på BadmintonPlayer 
 
Finale arrangementet søndag 
Finale arrangementet afvikles i år som et selvstændigt og separat arrangement fra de andre 4 indledende 
arrangementer i hver årgang.  
 
Det er muligt, at vi til Finale arrangementet om søndagen tillader tilskuere, forældre, pårørende, dog 
begrænset til at hver spiller maksimalt må have én tilskuer med i hallen, jf. de nuværende 
forsamlingsregler iht. den plads vi har til rådighed i Finalehallerne. Det melder vi ud tættere på 
arrangementet. 
 
Vi ser dog helst, at tilskuere, pårørende, forældre bliver hjemme i år, og følger live stream fra 
finalearrangementet. 
 
Retningslinjer; 

• Tilskuere skal forholde sig siddende på tilskuerpladserne med minimum 1 m til næste tilskuer 
hele tiden, når de er i en af spillehallerne. 

• Tilskuere skal overholde det antal der tillades i hver af hallerne, jf. skilte der er sat på dørene.  

• Alle tilskuere vil blive registreret ved indgangen, efter temperaturtjek, i det barns navn man er 
tilskuer for. Der lukkes IKKE flere ind pr. barn. 

• Vi beder, at man IKKE omgås reglerne for tilskuere til dette arrangement, da det giver en helt 
unødig risiko. 

• Vil man bytte kort mellem 2 forældre til et barn eller en bedsteforælder el.lign., så afleverer man 
sit kort i indgangen, og en nye person kan tilknyttes til barnet, efter at være gået igennem 
temperaturtjek.  

o Adgangskort SKAL bæres synligt, ellers tillader vi os at bortvise. 
 
Finalearrangementet starter kl. 13:00 søndag.  
 

TRÆNERE 
Klubtrænere skal allerede nu melde sig til ved at sende en mail til event@badminton.dk. Senest torsdag 
13 august kl. 08.00 

• Trænere kan tilmeldes efter følgende retningslinjer; 
o Fredag og lørdag = 1-5 spillere pr. klub pr årgang giver adgang til 1 træner. 
o Fredag og lørdag = Over 5 spillere pr. klub pr. årgang giver adgang til 2 trænere. 
o Søndag = Der tillades 2 trænere pr. klub med over 5 spillere i semifinalerne. 

mailto:event@badminton.dk


 
   

 

SLÅ LEJR I HALLEN 
Klubkammerater må meget gerne ’slå lejr’ i samme base, da klubkammerater i forvejen træner sammen i 
dagligdagen. 

• Er man uden funktion eller ikke på banen i en spillehal, på ethvert givent tidspunkt, så kan man 
med fordel forlade man hallen og opholder sig i venteområderne, i caféen eller i forhallen. 
Møder man mange mennesker der hvor man har planlagt at gå hen, så gå et andet sted hen og 
slå jer ned. 

• Alle bedes forholde sig som rolige tilskuere generelt, når man ikke er på banen eller i gang med 
opvarmning. Uhensigtsmæssig adfærd eller opførsel vil medføre bortvisning.  

o Er man spiller vil ens kampe ved sådanne situationer blive sat til w.o., og man vil blive 
bedt forlade hallen. 

 

SÆRLIGE HENSYN OG FORHOLD 
Vi appellerer til, at ALLE prioriterer at overholde Badminton Danmarks og myndighedernes retningslinjer 
og anbefalinger på tidspunktet, ellers kan vi være nødt til at dispensere mesterskaberne akut og ikke 
gennemføre. Det ville være en skam.  
 
Der vil være opsyn og observatører til stede i alle haller, som vil håndhæve de aktuelle anbefalinger og 
hjælpe med at vejlede mv. Vagternes henvisninger skal til enhver tid respekteres, ellers kan en bortvisning 
blive aktuel, også selv om man skulle have spillet. 
 
Særlige hensyn i øvrigt, vi gerne vil gøre opmærksom på; 

• Der er vigtigt, at alle følger den aktuelle hals anvisninger og anbefalinger ift. Covid-19. 

• Det er herudover vigtigt, at alle overholder myndighedernes krav til håndhygiejne og afstand, 
især udenfor banen. Det er vigtigt, at vi alle passer godt på hinanden.  

• Der skal ikke gives hånd til modstandere som tak for kampen, det er fint bare at vinke til 
hinanden. 

• Husk at have egen håndsprit med, og vask hænder ofte igennem dagen.  

• Klæd gerne om hjemmefra og fyld din drikkedunk med vand inden du kommer, så er du fri for at 
besøge omklædning og toilet lige når du ankommer. 

• Husk at smide brugte bolde i spandene til det formål. Lad dem ikke ligge og flyde mellem 
banerne. 

• Placer jeres tasker og oppakning med god afstand til den næste taske. 

• Brug ketsjeren til at aflevere bolden på banen til din modstander mellem dueller. 
 
Begræns smittespredning  
Som det er tilfældet alle steder i det danske samfund, bør grundelementerne for forebyggelse af 
smittespredning iagttages af alle, og hvor et element ikke kan overholdes, bør de andre intensiveres. 
Grundelementerne er, i prioriteret rækkefølge: 

• Personer med symptomer på sygdom, hoste, snue, også i mild grad, SKAL melde afbud. 

• God hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter. 

• Kontaktreduktion med fokus på afstand, varighed og afgrænsninger til andre 
 
OBS 

• I situationer/perioder hvor der er mange tilskuere samlet er brug af mundbind 
anbefalelsesværdigt. 

o Vi forbeholder os ret til at gøre brug af mundbind obligatorisk, så alle der befinder sig 
uden for banerne bærer mundbind, hvis vi finder det nødvendigt, eller myndighederne 
anbefaler det.  

o Mundbind vil kunne købes ved dommerbordet i Greve Idrætscenter. 



 
   

• Generelt anbefaler myndighederne ligeledes, at alle downloader ’smitte app’en’, inden man skal 
være sammen med mange mennesker. 

 

SPILLEPLANER 
Indledende kampe 

• U15 spiller i Tune Idrætscenter Hal 2 fredag, lørdag. 
 
Semifinaler for alle spilles i Greve Idrætscenter søndag. 

• U15 (sammen med U19) Semifinaler fra kl. 09-12 i Hal 2.  
o 3. plads præmieoverrækkelser vil blive foretaget efter hver færdigspillet kamp, så man 

derved kan forlade hallen, hvis man ikke har flere kampe.  
o Efter en færdigspillet semifinale venter man på banen til man kaldes til 

præmieceremoni. 

• Semifinalerne afvikles fortløbende i følgende rækkefølge i begge årgange; 
o Herresingle, Damesingle, Herredouble, Damedouble, Mixed double 

 
Finalearrangementet 

• Finaler fra kl. 13- ca. 18 spilles i Hal 1.  
o 1. + 2. Præmieoverrækkelser vil blive foretaget efter hver færdigspillet kamp, så man 

derved kan forlade hallen, hvis man ikke har flere kampe.  
o Efter en færdigspillet finale venter man på banen til man kaldes til præmieceremoni. 

• Finalearrangementet afvikles fortløbende i følgende rækkefølge; 
o Herresingle, Damesingle, Herredouble, Damedouble, Mixed double 

 

SPILLETIDER 
Det indledende arrangement bliver afviklet fredag og lørdag i Hal 1 i Greve Idrætscenter. Der er afsat 40 
min. pr. kamp.  
 
Der vil nogle enkelte steder i programmet være kampe med kortere pauser, det skal dommerbordet nok 
tage sig af, så man ikke skal direkte på banen igen, så enkelte kampe kan skubbes lidt. Vi har forsøgt at 
lave programmet på den måde vi har gjort, så vi er færrest samlet i hallen ad gangen. 
 
Det indledende arrangement kun for U15 i Hal 2 i Tune Idrætscenter 
Fredag i Tune Idrætscenter Hal 2  

• kl. 10.00 til 16.00 HS og HD indtil kvartfinaler. 

• kl. 16.00 til 20.00 Mix indtil semifinaler. 
Lørdag i Tune Idrætscenter Hal 2. 

• kl. 09.00 til 11.00 Kvartfinaler i HS+HD. 

• kl. 11.30 til 17.30 DS og DD indtil semifinaler. 
 
Semifinalerne 
Søndag Greve Idrætscenter Hal 2. 

• kl. 09.00 til 12.00 Semifinaler på 5 baner, fortløbende (U15 sammen med U19). 
 
Finalearrangementet for alle årgange samlet 
Søndag Greve Idrætscenter Hal 1 (GIC). 

• kl. 13.00 til 17.00 Finaler på 4 baner, fortløbende. 

ADRESSER PÅ SPILLESTEDER 
Tune Idrætscenter, Tunehøj 7, 4030 Tune 
 



 
   

KONTAKT 
Badminton Danmark: event@badminton.dk 
Overordnet RSL UDM Turneringsleder: Bo Ømosegaard, Tlf.: 20 41 21 53 
 

REGLEMENT FOR MESTERSKABERNE 
Mesterskaberne afvikles i henhold til Badminton Danmarks invitation til mesterskaberne, samt reglement 
for ungdomsmesterskaber. Alle Badminton Danmarks reglementer er at finde på www.badminton.dk 
 
Husk at Badminton Danmark reklamereglement skal overholdes. 
 

BOLDE OG OPSTRENGNING 
Der spilles med RSL bolde. Det er muligt under turneringen at få strenget ketsjere op mod betaling. 
 

FYSIOTERAPI/MASSAGE 
Der vil ikke være mulighed for at få hjælp og behandling i år. 
 

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

æresmesterskabsmedaljer, der vindes til ejendom. 

• Alle vindere vil modtage et historisk vinderdiplom. 

• Alle vindere vil modtage præmiechecks, som efterfølgende kan indløses i forbundet.  
 
Præmier uddeles efter hver færdigspillet semifinale 

• 3. plads præmieoverrækkelser vil blive foretaget efter hver færdigspillet kamp, så man derved 
kan forlade hallen, hvis man ikke har flere kampe.  

• Efter en færdigspillet semifinale venter man på banen til man kaldes til præmieceremoni. 
 
Præmier uddeles efter hver færdigspillet finale 

• 1. + 2. Præmieoverrækkelser vil blive foretaget efter hver færdigspillet kamp, så man derved kan 
forlade hallen, hvis man ikke har flere kampe.  

• Efter en færdigspillet finale venter man på banen til man kaldes til præmieceremoni. 
 
OBS 
Alle præmieoverrækkelser vil blive foretaget mens der samtidig kan være spil på de øvrige baner. 
 

BESPISNING 
Caféen vil være åben.  
Bespisning bestilt på forhånd er aflyst. Det vil under omstændighederne ikke være muligt. 

• Alle tilvalg tilbagebetales naturligvis. 
 

GALLA 
Badminton Danmarks Galla lørdag aften er i år aflyst som følge af myndighedernes anbefalinger og 
retningslinjer ifm. Corona. 

• Alle tilvalg tilbagebetales naturligvis. 
 

FOTOGRAFERING 
Vi gør opmærksom på, at der tages billeder til Badminton Danmarks arkiv. Billederne benyttes til 
illustrering og markedsføring af badmintonsporten efterfølgende. Alle er hermed orienteret om, at 

mailto:event@badminton.dk
http://www.badminton.dk/


 
   

med deltagelse i årets UDM accepterer den enkelte deltager/forælder, at foto, filmoptagelser, interview, 
reklamer o.l. fra arrangementet frit kan benyttes af Badminton Danmark. 
 

LIVESTREAM 
Finalerne vil blive live streamet. Se adresse søndag morgen på Turneringssiden på BadmintonPlayer. 
 

KÅRINGER ifm. FINALEARRANGEMENTET 
BADMINTON DANMARKS TALENTPRIS 
Badminton Danmarks talentpris går til en talenttræner, en cheftræner, en sportschef, en ildsjæl i en 
forening eller en anden, som i løbet af det/de seneste år har gjort en ekstraordinær indsats for 
talentudviklingen i dansk badminton.  
 
De nominerede er: 
Ann Nielsen Lillerød, Jakob Poulsen, Solrød Strand, Peter Arvedsen, Lyngby, Thomas Nielsen, abc Aalborg. 
 
BADMINTON DANMARKS ÅRETS UNGDOMSSPILLER 
Badminton Danmarks Ungdomseliteudvalg kårer en spiller i hver årgang, som inden for følgende kriterier, 
har gjort sig fortjent til titlen som Årets spiller. 

1. Resultatmæssig fremgang 
2. God opførsel og indstilling  
3. God kammerat 

 
Alle kåringer finder sted umiddelbart før finalerne søndag d. 16. august 2020. 
 
 

 


