
 

 
Til alle klubber, kredse og landsdelsforeninger.  
(Side 1-6) 
 
 

ANSØGNING OM ÅBNE 
POINTGIVENDE TURNERINGER FOR 
SÆSONEN 2021/2022  

 



 

Kære alle klubber, kredse og landsdelsforeninger.  
 
Vi beklager meget forsinkelsen af året ansøgningsmateriale. Med coronanedlukningen i foråret og en række 
store udfordringer med internationale events i eftersommeren, er vi kommet lidt bagud. Vi har til gengæld 
flyttet datoen for ansøgning til 1. december, så alle får tid til det hele.  
 
Det er derved nu tid til at ansøge om åbne individuelle turneringer for sæsonen 2021/2022. Sæsonen 
2020/2021 er så småt løbet i gang med de første turneringer afviklet, trods en svær til med corona 
restriktioner. Det har for mange været en svær start, men de fleste er nu kommet i gang og vi kan holde gang i 
sporten pt. på fornuftig vis på trods af alle restriktioner og derved anbefalinger til hvordan vi alle skal forholde 
os i vores idræt, som opdateres løbende på badminton.dk. Det vil nok vare ved en tid endnu, så alle må tage de 
forbehold der skal tages og naturligvis overholde myndighedernes retningslinjer. 
 
Det er muligt at holde turneringer, så længe man følger de anbefalinger vi har lagt på badminton.dk Vi har 
prøvet at samle nogle væsentlige fokuspunkter for turneringsarrangører, som er gode at bide mærke i. De kan 
findes her. I badmintonsporten kan vi afvikle konkurrence-, turnerings- og stævnevirksomhed, hvis 
forsamlingsforbud og de generelle sundhedsmæssige anbefalinger kan efterleves på forsvarlig vis.  
  
Vær opmærksom på at der i retningslinjerne nævnes et samtidighedsprincip. Der må således ikke afvikles en 
enkeltstående konkurrence, turnering eller stævne, hvor flere personer end det gældende forsamlingsforbud er 
samlet på samme sted samtidigt. Se dog særlige retningslinjer (punkt 10) for publikum, som er ud over 
forsamlingsforbud.  
 
Vores fælles mål er at så mange planlagte turneringer som muligt skal gennemføres, så udbud og 
efterspørgsel så vidt muligt passer sammen. For at søge en turnering skal klubben være medlem af både 
Badminton Danmark og DGI. 

• For at kunne få adgang til ansøgning af turneringer, skal man være oprettet som bruger på 
BadmintonPlayer, samt man skal være administrator for sin klub. Har klubben mistet deres kode, så e-
mail til bp@badminton.dk for at få support.  

 
Alle klubber, kredse og landsdelsforeninger skal ansøge om turneringer senest tirsdag den 1. december 2020.  

• Ansøgningerne kan tastes på www.badmintonplayer.dk.  

• Man skal lave en ny ansøgning, det er ikke muligt at genansøge sine tidligere turneringer. Det er et 
fælles ønske at få en bedre sammensætning af de enkelte rækker i de forskellige turneringer.  

• Ansøgningerne skal være indtastet senest tirsdag den 1. december 2020 på www.badmintonplayer.dk.  

• Alle klubber vil få svar på deres ansøgninger ca. 15. februar 2021.  
 
Læs venligst vedlagte grundigt før I ansøger.  
 
Alle de ansøgte turneringer vil efter ansøgningsfristen blive behandlet, hvor vi i fællesskab vil forsøge at:  

• tilgodese så mange som muligt. 

• der geografisk ikke er turneringer, som konkurrerer om deltagerne på lokalt niveau. 

• der bliver så mange turneringer som overhovedet muligt, men samtidig så få potentielle aflysninger 
som muligt.  

• give godkendte turneringer bedre økonomi ved et større deltagerpotentiale.  

• fordele rækker og årgange bedst muligt, så de unge spillere kan spille sammen på deres niveau. 

• Tilgodese at rækker med sammenlægningsmulighed så vidt det er muligt godkendes ved samme 
arrangør. Se næste side 

 
Dette opnår vi ved fælles mellem Badminton Danmark og DGI  

• at koordinere alle BCD-turneringer i lokale sæsonkoordineringsgrupper.  

• at koordinere M- og A-turneringer i tre fælles regionale koordineringsgrupper, Nord, Syd og Øst.  

• at koordinere den samlede sæsonplan i en central koordineringsgruppe.  
 

https://badminton.dk/2020/09/24/overblik-saadan-forholder-badminton-danmark-sig-til-coronavirussens-udvikling-i-forhold-til-egne-arrangementer/


 

Turneringer kan kun ansøges efter den 1. december 2020 ved at kontakte Badminton Danmarks 
Administration og disse vil få 2. prioritet og vil kun kunne tildeles såfremt der er ledige weekends efter 1. 
fordeling. Godkendte turneringer medtages i den fælles sæsonplan.  
 

Bemærk venligst 
 
Forsøg med ”turneringer med pointsinterval” 
I sæsonen 2021-2022 vil vi forsøge at omdanne udvalgte turneringer til turneringer, hvor man melder sig til i en 
pointsinterval i en begrænset aldersfordeling. I ansøgningsprocessen ansøger man om de rækker man mener 
man kan holde som man plejer. Herefter vil koordineringsgruppen gå ind og rette disse turneringer til, efter 
hvad der er muligt at afvikle. Koordineringsgruppen vil kontakte potentielle klubber for at lave en aftale om at 
omdanne klubbens turnering til en pointsinterval turnering. 
 
Hvilke rækker kan man med fordel søge sammen? 
Der henvises til skema i turneringsreglementet, som viser hvilke kategorier i de enkelte rækker man kan 
sammenlægge, som man med fordel derfor bør søge sammen.  
 
D-rækken er en begynder række 
D-rækken er en ren begynder række, som spillere helst kun skal ligge i så længe man ér begynder eller ens 
badmintonniveau forbliver på dette niveau. Så snart man har spillet nogle turneringer og klaret sig godt i nogle 
kampe rykker man videre i NIVEAU på ranglisten og væk fra D-rækken, så de andre begyndere får en god 
oplevelse af at komme ud og spille.  
 
Det er vigtigt at alle spillere bliver registreret på BadmintonPlayer, så alle efterfølgende kan flytte sig ift. deres 
aktuelle badmintonniveau og møde jævnbyrdige modstandere. De skal ikke blive hængende i D-rækken, 
således vil deres NIVEAU ikke passe med jævnbyrdige, når de så begynder at spille holdturneringskampe o. 
lign. 
 
Holdturnering 
I den fælles koordinering bruges de samme holdturneringsrunder i begge organisationer.  

• Det tilstræbes, at størstedelen af seniorholdkampe spilles om lørdagen. Det er herudover ønskeligt at 
tilstræbe, at ungdomsholdkampe generelt spilles om søndagen.  

 
Genansøgning 
Der vil i et vist omfang blive taget hensyn til klubber, som tidligere har haft en succesfuld turnering, jf. 
deltagerantal, traditioner, set-up osv., efter gældende principper og retningslinjer for sæsonplanlægning. Dog 
skal alle søge igen, der er ikke en automatisk genansøgningsmulighed. 
 
Husk 
Husk at arrangørklubben altid skal sørge for, at der søges med haller beliggende hvor der er rimelige spise- og 
overnatningsmuligheder for tilrejsende klubber og spillere.  
 

Specielt for U09, U11 og U13B-D skal man tage hensyn til, at kampe i disse aldersgrupper/rækker skal 
afvikles inden for en rimeligt afgrænset tidsperiode i den samlede turnering.  

• Man skal generelt tage den betragtning, at der for den enkelte deltager, ikke bør gå mere end 
maksimalt 1 time fra en kampstart til den næste kampstart. Gerne hurtigere, da kamplængden i 
disse kampe ofte tillader det. 
o Bland ikke disse rækker (eller andre rækker) for meget ind imellem hinanden, da det giver for 

lang ventetid for de enkelte spillere.  
▪ F.eks. er det en god idé at tænke over, ikke at spille singler i en række direkte efterfulgt 

af singler i en anden række og så fremdeles., hvis der ikke er baner der kan dække det 
hele i hallen. 

▪ F.eks. kan det give mening at tænke over, at alle puljekampe i B spilles færdige før 
puljekampe i C eller omvendt osv., hvis der ikke er baner, der kan dække det hele i 
hallen.  



 

▪ F.eks. kan det give mening at lade samme rækkes puljedoublekampe være flettet med 
rækkens cupsinglekampe, vel vidende at det i TP kan ligne låste kampe, men i praksis er 
mange kampe så hurtige, at låsningerne faktisk bliver i begrænset omfang. Ved 
låsninger sættes den låste kamp hurtigst muligt i gang, så disse spillere kommer videre.  

▪ F.eks. kan det give mening at tænke over, at igangværende rækkes cup-double-kampe 
flettes ind med efterfølgende planlagte rækkes puljesinglekampe, jf. i øvrigt punkt 2. 

▪ F.eks. ved lavt deltagerantal kan mixed double med fordel i en række ofte blandes ind 
mellem andre kampe løbende, især hvor mixrækken er med begrænset tilmelding.  

Eksempel på en turneringsdag, hvor nogen spiller første halvdel af dagen – og andre sidste halvdel af dagen, 
og U13 B spiller det meste af dagen, hvis man spiller i 3 kategorier 

• Doublekampe ligger primært midt på dagen (= mange aktive spillere) 

• Single ligger primært først eller sidst på dagen (= færre aktive spillere), dog mindre DS rækker midt på 
dagen 

• MD ligger som første kategori, så dem der ikke spiller MD kan møde ind senere 

• HD ligger på samme tid, hvilket gør det muligt at spille single og double i forskellige rækker 

• Hvis muligt kan U13 CD HS cupkampe rykkes frem mellem doublerne 
F.eks. 

09 - 10 10 - 11 11 - 12 12 - 13 13 - 14 14 - 15 15 - 16 16 - 17 

U13 D HS/DS (Monrad) U13 D HD/DD (pulje)   

 U13 CD HS (pulje) U13 CD HD U13 CD HS (cup)   

    U13 C/CD DS U13 C/CD DD  

  U13 C HD U13 C HS (pulje + cup) 

 U13 B/C MD U13 B DS (pulje) U13 B DD   

  U13 B HD U13 B HS (pulje + cup) 

 
Da alle rækker i ovenstående afsnit, skal afvikles på en dag skal rækken være fastlagt på den givne ugedag ved 
ansøgningen, ellers vil turneringen blive låst indtil det er rettet. 

• Den eneste undtagelse til reglen om at turneringerne SKAL afvikles på én ugedag, er hvis der er tale 
om meget store og landsdækkende aktiviteter, hvor der kan være andre hensyn at tage for 
turneringsafviklingen, og hvor der er mange tilvalg i BadmintonPlayer mv. 

 
Hvis turneringer i ungdom M-, U15A- og U17/U19A TURNERINGER  
Hvis turneringen afvikles på én dag skal: 

• alle M rækker og U15 A- og U17/U19 A rækker på BadmintonPlayer af turneringsarrangøren 
begrænses, så spillerne kun kan tilmelde i 2 kategorier (turneringen må gerne udbydes i single, double 
og mix) 

• der skal min. være dommer til rådighed i alle M finaler - gerne semifinaler også 

• For at få godkendt en ungdoms mesterrækketurnering skal den ansøgende klub minimum have én 
dommer tilknyttet klubben 

 

Forklaring til ansøgning og vedlagte skemaer 
 
De weekender der er åbne for ansøgning kan ses på vedlagte skemaer for henholdsvis ungdom og senior. Alle 
felter med tekst eller skraveret er ansøgningsbegrænsede eller lukkede.  

• Husk at det kun er uger, der ses ud af vedlagte kalenderoversigt, der kan benyttes.  

• Husk at ændre status fra kladde til ansøgt, ellers behandles turneringsansøgningen ikke. 

• Husk altid at indtaste alternative uger.  

• Husk altid at indtaste hvilke dage I ønsker turneringen, særligt hvis der afvikles en endagsaktivitet. B, C, 
D rækker og U11A SKAL, hvis de ikke er en del af en større turneringsaktivitet, afvikles som en 
endagsaktivitet.  

o Husk at I ikke kan komme videre med ansøgningen, hvis I ikke har indtastet if. ovenstående. 

• Husk ikke at søge flere turneringer end I ønsker at afholde og har plads til.  

• Husk at Indskud SKAL fastsættes endeligt for alle ansøgninger inden ansøgningen kan afleveres og 
behandles.  



 

• Husk at alle turneringer skal ansøges på ny hvert år ellers vil de bortfalde.  

• Husk at sætte turnering aktiv minimum 4 uger før sidste tilmeldingsfrist.  

• Husk at læse retningslinjer og regler for åbne pointgivende turneringer inden afvikling. 

• Husk at klubben skal være medlem af både Badminton Danmark og DGI for at kunne ansøge om at få 
en turnering i sæsonplanen. 

• Husk at deltagerindskud pr. række skal have et rimeligt niveau i forhold til turneringen. Niveauet skal 
godkendes af den centrale sæsonkoordineringsgruppe.  

• Husk når du åbner turneringen for tilmelding i sæsonen 2021/2022, skal du indsætte et link til en 
turneringsinvitation i BadmintonPlayer. På den måde bliver turneringsinvitationen tilgængelig for alle 
brugere på BadmintonPlayer og brugere af sæsonplanen.  

 
 

Du skal vide specifikt, hvis du søger UNGDOM ELITETURNERINGER, samt U13M 
Kun datoer, der er markeret på vedlagte skema, kan benyttes. Alle Eliteranglisteturneringer, er på forhånd 
opdelt i øst og vest turneringer- se skema.  

• Af ansøgningen skal fremgå, hvorledes man påtænker at afholde turneringen - uanset deltagerantal. 
Brug bemærkningsfeltet. 

• Klubben vil inden for 4 dage efter tilmeldingsfristens udløb modtage programfil, med seedninger og 
lodtrækninger. Det er ikke tilladt at ændre i dette, der kan dog efter offentliggørelse indsættes reserver 
efter gældende reglement. Det samme er gældende for turneringer med pointbegrænsning. 

• Arrangørklubben kan nu begynde at tidssætte.  

• Klubben skal straks efter turneringen sørge for at uploade resultaterne (se i øvrigt Reglement for 
individuelle turneringer på Badminton Danmarks hjemmeside www.badminton.dk).  

• Husk krav om minimum en dommer fast tilknyttet klubben for klubber med Badmintonligahold og 
Danmarksturneringshold i øvrigt, samt for individuelle eliterækketurneringer og U13 M turneringer.. 

 

Tanker til god individuel ungdomsturnering? 
Der er mange og forskellige meninger om, hvad en god turnering er? Her kommer nogle overvejelser, som kan 
drages ind, når du sidder og planlægger din næste turnering. 
 
Invitation: 
En god invitation skal give flest mulige relevante informationer om en turnering, fx en angivelse af om der 
spilles lørdag eller søndag eller begge dage.  

• Det kræver en dispensation, hvis B, C, D rækker og U11A rækker skal spilles over 2 dage. 
 
Hvis en ungdomsturnering er tænkt med overnatning eller bespisning, som en del af konceptet skal dette 
fremgå af invitationen, så forældre ved, hvad de sender børnene til. Se vores fælles turneringsreglement for 
hvilke data der skal være i en invitation. 
 
Prissætning: 
Hvor meget må en turnering koste. Det er der ingen faste regler om, men vi bifalder at prisen og produktet, 
som spillerne får, er rimelig afstemt: 

• Spilles der i puljer eller cup (alle rækker op til 4 bør spilles som pulje) – single SKAL afvikles som puljer 
ved ungdomsturneringer. 

• Forældres første møde med badmintonturneringer skal ikke være et prischok. Hold derfor gebyret på 
et minimum, se nedenstående skema.  

• De store udgifter for turneringsarrangøren rammer især de rækker hvor boldforbruget er højere - og 
hvor der er udgifter til dommer (E- og M-rækker). Det er rimeligt, hvis det afspejles i prisen. 

• Ved overnatningsturneringer bør badmintongebyr og overnatning/forplejning være adskilt, så der kan 
betales for det, som spilleren ønsker at bruge. 

Vi har udarbejdet nedenstående vejledende priser, som fortsat skulle gøre det attraktivt at afholde turneringer 
for klubben, men også være rimeligt for forældre. Især opfordrer vi til, at det første møde med 
badmintonsportens prisniveau er rimeligt. Hvis klubben har gratis halleje, bør nedenstående priser endda 



 

kunne sænkes lidt. Vi vil kigge turneringernes priser, og have det med i overvejelserne når turneringerne skal 
fordeles. 
 

Rækkeeksempler 
Single 
pulje 

Double cup 
Double pulje/ 

Monrad 

U9 C/D - U11 C/D - U 13 C/D 100 100 120 

U11 A/B – U13 A/B - U15 C/D 110 110 130 

U17/U19 C/D 120 120 140 

U15 A/B 130 130 150 

U17/U19 B 140 140 160 

U17/U19 A 150 150 170 

U17/U19 M 180 200  

U15 M 170 190  

U13 M 170 190  

U15 E 210 240   

U17 E 220 250   

U19 E 230 260   

 
Tidsplan: 
E- og M-spillere ved godt, at en turnering oftest er over 2 dage, og at der måske skal bruges mange timer i 
hallen. 
 
Helt anderledes er det for nye badminton-børn og -forældre og de yngre årganges forældre. De ønsker 
(normalt) ikke at bruge en hel dag i en hal. Der er derfor særligt vigtigt, at disse rækker ikke strækker sig ud 
over hele dagen. Det kan gøres ved: 

• Spiller i puljer á 4 spillere (ingen oversiddere) 

• Anvend f.eks. Monrad turneringsprincippet C/D (turneringsform, hvor alle spiller lige mange kampe). 
Tiden kan styres meget effektivt, så turneringen ikke forsinkes 

• Der er generelt max. 1 time mellem kamprunderne 

• Undlade at blande singler og doubler for meget, så få bliver oversiddere for længe 
Ovenstående gælder ikke nødvendigvis for turneringer, hvor overnatning er en del af konceptet, men også her 
bør kampene samles indenfor en rimelig tidsramme, og præmieoverrækkelser følge de umiddelbare 
kampafslutninger i kategorierne.  
 
Planlægning og afvikling: 
En god afvikling er en kombination af mange faktorer, men fx følgende: 

• Læs turneringsreglerne inden du skriver invitationen. 

• Fint et sted med gode faciliteter; herunder et velassorteret cafeteria 

• Et sikkert og myndigt dommerbord, som er godt inde i turneringsreglerne og kan svare på spørgsmål. 
Vise beslutsomhed i forhold til evt. vanskelige situationer, som måtte opstå 

• At tidsplanen ikke skrider (urimelig meget) - det giver normalt utilfredse spillere/forældre. At reglerne 
for afslutningstidspunkter for aldersgrupperne overholdes (se reglementet). 

• At man får læst grundig korrektur på programlægningen, så man undgår at skulle lave nye 
lodtrækninger efter udsendelse af program. 

• At præmier uddeles løbende i takt med at rækkerne afsluttes. 
 

 
Yderligere oplysninger vedr. sæsonplanlægning kan fås ved henvendelse til  

• Nicolaj Knudsen nikn@badminton.dk / 70 60 50 76.  
Med venlig hilsen. 
Badminton Danmark og DGI Badminton 


