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Høringsoplæg til ændringer i DH turnering 

 

Holdturneringsudvalget har i efteråret 2021 udarbejdet formål og visioner for DH turneringen, 

som er blevet godkendt af Hovedbestyrelsen.  

Nedenstående formål og visioner for de enkelte rækker har været grundlaget for arbejdet med 

evaluering og forbedring af DH turneringen. 

 

Alle høringssvar skal udfyldes via følgende form online, hvor det klart og tydeligt skal fremgå, 

hvad jeres holdning til de enkelte elementer er. Argumenterne for jeres holdninger (hvorfor 

mener I som I gør?) er også meget væsentlige, og afgørende for at HU kan evaluere og 

forholde sig til holdninger. 

Alle indsendte høringsvar vil blive gennemgået nøje og brugt i det videre arbejde med 

reglementsændringerne. 

Alle høringssvar SKAL indsendes via denne online form her senest den 9. marts 2022. 

 

Der afholdes klubmøder i Aarhus mandag den 28. februar klokken 18.00 og i Brøndby tirsdag 

den 1. marts klokken 18.00, hvor det er muligt at være med til en gennemgang af de 

foreslåede ændringer. Vi håber, at der vil komme nogle gode diskussioner ud af klubmøderne, 

og at så mange som muligt vil møde op. Tilmelding foregår via linket her. Der er 

tilmeldingsfrist til møderne onsdag den 23. februar. 

Selvom vi meget gerne vil have diskussion på de fysiske møder, så bedes alle klubber 

indsende deres skriftlige høringssvar, selvom de har gjort deres holdning tydeligt tilkende på 

klubmøderne. Det beder vi om, da det er den eneste måde vi kan sikre, at jeres holdning 

præcist bliver gengivet til senere gennemarbejdelse og for gennemsigtigheden i den videre 

proces.  

Det vil være muligt at deltage passivt på de to møder online forstået sådan, at man ikke kan 

deltage aktivt i diskussionerne, ligesom vi ikke kan garantere lyd og billedkvalitet. Alle 

spørgsmål fra onlinedeltagere stilles i chatten og læses højt i lokalet i slutningen.  

 

Forslaget til ændringerne er rodfæstet i Badminton Danmarks missioner, visioner og værdier. 

Det ses også i den strategi, der er fastsat for DH turneringen (se nedenfor).  

Vi er klar over, at nedenstående ændringsforslag ikke løser alle problemer i DH turneringen, og 

vi er klar over, at det ikke vil værre muligt at stille alle tilfredse. Nogles holdninger og 

synspunkter vil være modsatrettet andres holdninger. Ændringerne skal derfor ses som et 

oplæg, der skal gøre hele DH turneringen bedre og mere fair i sin helhed fra Danmarksserien 

til Ligaen. 

Der vil altid være argumenter mod at gå en given vej, men det er vores overbevisning, at med 

ovennævnte udgangspunkt er fordelene ved forslaget klart større end ulemperne. 

 

 

Holdturneringsudvalget 

  

https://surveys.enalyzer.com/?pid=barn7nit
https://surveys.enalyzer.com/?pid=n6f7k5ce
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Strategi for DH turneringen 

 

Visionen og formålet med DH turneringen kan ses direkte i forlængelse af BD’s mission. Unge 

talenter kan udvikle sig til badmintonspillere i verdensklasse ved at blive udfordret 

konkurrencemæssigt fra de lavere rækker til Badmintonligaen inden de når verdenseliten. 

Glæden ved spillet er DH turneringens gennemgående og bærende element, mens udvikling af 

talenter primært er i fokus i toppen. DH turneringen er ligeledes med til at gøre badminton til 

en folkeidræt, som skaber glæde og giver motion på mange niveauer. Uanset hvilket niveau 

badminton spilles på, så er holdturneringen med til at skabe fællesskab og oplevelser for den 

enkelte spiller som en del af et hold og en klub. Udgangspunktet for DH turneringen er, at der 

skal være en sammenhæng fra top til bund bl.a. ved, at antallet af spillere, der benyttes på et 

hold er forholdsvis ens igennem rækkerne. Holdturneringen i Danmark stopper ikke med DH 

turneringen, og der skal derfor også tilstræbes en god sammenhæng med kredsenes 

holdturnering.  

 

Badmintonligaen 

Badmintonligaens formål skal være at præsentere international topbadminton. Samtidig 

skabes en økonomisk ramme for såvel ældre, men især yngre danske spillere. Det giver 

spillerne mulighed for at satse på badminton i de 3-4 år det tager at finde ud af om det enkelte 

topspiller-projekt er holdbart. Det tilstræbes, at Badmintonligaen som produkt skal være 

professionel og ensartet med stor jævnbyrdighed mellem holdene. Det tilstræbes også at gøre 

Badmintonligaen kommercielt interessant, så flere seere, både fysisk, men også via live 

streaming, vælger badminton til. Det er også med til at understøtte Badminton Danmarks 

digitale strategi, der vil udvikle muligheden for live streaming ude i klubberne.  

 

1. Division 

1. divisions formål skal være at præsentere de bedste danske talenter i en landsdækkende 

række, som kan understøtte spillerne i deres udvikling såvel økonomisk som spillemæssigt på 

banen. Det tilstræbes, at fokus er på det udviklingsmæssige, især for de bedste yngre spillere. 

Disse spillere kan blive prøvet af i seniorregi og sent udviklede talenter kan få muligheden for 

gradvis, at øge deres satsning på badminton. 1. division skal have et højt niveau for at 

fastholde de spillere som fortsat finder glæde ved at dyrke badminton på højeste 

konkurrenceniveau ved siden af uddannelse eller arbejde. Kort sagt bindeleddet mellem Liga 

og de lavere divisioner. 

 

2. og 3. Division samt Danmarksserie 

2. og 3. Division samt Danmarksserien skal være for klubber og spillere med 

konkurrencebadminton på et højt motionsniveau med jævnbyrdighed i de enkelte rækker. 

Glæden ved badminton for den enkelte er i fokus sammen med klubliv og motion. Her er flere 

tidligere topspillere formentlig at finde, tæt på deres nuværende bopæl og deres netværk. Det 

tilstræbes, at holdene i de enkelte puljer befinder sig geografisk tæt på hinanden ligesom der 

også tilstræbes en ligelig fordeling af øst- og vesthold i rækkerne for at sikre en udbredelse af 

badminton i hele landet. Her udvikles unge spillere, og mange af disse unge spillere får deres 

første seniorerfaringer i disse rækker. Der er ligeledes de "vedholdende", der måske ikke var 

blandt de bedste i deres ungdomsårgange, men som via gennemgående god fysisk form stadig 

gør sig mere og mere gældende, hvilket giver værdifuld læring og modstand for de unge 

talenter. 
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Forslag til ændringer i DH reglementet 

 

Holdturneringsudvalget har udarbejdet nedenstående oplæg til ændringer i DH reglementet. 

Ændringerne er inspireret af de erfaringer og input, som HU har opsamlet siden reglementet 

blev revideret op til sæsonen 2019-2020. Herunder blandt andet input fra klubmøder med 

klubber fra Liga og 1. div. samt input modtaget fra klubber og andre interessenter i slutningen 

af februar og starten af marts 2021. 

 

Foruden de anførte oplæg til ændringer har HU også set på en række andre forhold i 

reglementet. Heriblandt også forhold, som har været fremført af klubber m.v. Mange af de 

input HU har modtaget er der dog modsatrettede holdninger til, og efter grundig vurdering af 

fordele og ulemper, så er det ikke fundet relevant at ændre i andre dele af reglementet i 

denne omgang. 

 

Ændring af turneringsstruktur 

Alle nedenstående ændringen skal gælde fra sæson 2023-2024, og der skal udarbejdes et 

overgangsreglement for sæsonen 2022-2023, så antallet af op- og nedrykkere fra de 

forskellige rækker tilpasses. 

 

Struktur 

DS til 1. division ændres, så der er 6 hold i hver pulje (se bilag 4). Holdene spiller to kampe 

mod hver modstander (ude- og hjemmekamp), hvilket giver 10 kampe i alt. Derudover spilles 

der en til to kval-kampe, som afgør op- og nedrykning (se bilag 4 og 5). I alle puljer bortset 

fra 1. div. vil 1. pladsen give direkte oprykning. I alle puljer vil hold på 6. pladsen rykke 

direkte ned. Af de øvrige placeringer vil ca. halvdelen give adgang til op- eller 

nedrykningskampe.  

Der henvises generelt til bilag 4 og 5 med oversigter over den nye struktur og kval-kampe. 

 

Fordelingen af hold i de forskellige rækker vil efter strukturændringen være som følger: 

• Ligaen: 8 eller 10 hold i 1 pulje (to alternative forslag). 1-3 nedrykkere 

• 1. division: 2 puljer hver med 6 hold (4 hold mindre). 1-3 oprykkere, 4-6 nedrykkere 

• 2. division: 4 puljer hver med 6 hold (8 hold mere). 4-6 oprykkere, 6-12 nedrykkere 

• 3. division: 6 puljer hver med 6 hold (4 hold mere). 6-12 oprykkere, 12 nedrykkere 

• Danmarksserie: 8 puljer hver med 6 hold (16 hold mindre). 12 oprykkere, 12 nedrykkere 

 

Totalt bliver der 8 eller 10 hold mindre i DH turneringen. Holdene fordeles i puljerne efter 

samme principper, som anvendes i dag. Andelen af 2. hold i 1. division må maksimalt udgøre 

halvdelen i hver pulje (max 3 i hver pulje). 

 

I badmintonligaen er der præsenteret tre alternativer for, hvordan afviklingen kan foregå (se 

bilag 4). To forslag med 10 hold og et forslag med 8 hold. Alternativ 1 er afviklingen, som vi 

kender den i dag uden ændringer. I alternativ 2 indføres der to kvartfinaler, så der er større 

forskel på de enkelte placeringer. De to kvartfinaler spilles på hjemmebane for de højeste 

placerede hold og samtidig med, at kvalkampen mellem nr. 8 og 9 spilles. Dermed spiller 6 ud 

af 10 hold i denne runde.  
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I alternativ 3 er antallet af hold i ligaen reduceret til 8, hvilket har en positiv effekt på 

problemstillingen omkring antallet af 2. hold i 1. division, da niveauet i 1. division vil øges, og 

færre klubber vil teoretisk have mulighed for også at have et 2. hold i 1. division.  

Afviklingen i alternativ 3 foregår ved, at alle spiller grundspilskampe mod hvert af de øvrige 

hold (7 kampe). Herefter spiller nr. 1-4 slutspil mod hinanden igen på modsat hjemmebane (3 

kampe) og tilsvarende spiller nr. 5-8 nedrykningsspil på modsat hjemmebane. Dermed bliver 

der flere kampe, hvor man kan tage point fra de nærmeste modstandere. Nr. 1 og 2 vil så 

kvalificere sig til at spille en afgørende finalekamp, mens der spilles en bronzekamp mellem nr. 

3 og 4. 

I kvalkampe mellem liga og 1. div hhv. mellem 1. div og 2. div spilles der efter formatet i den 

højeste række.  

 

Op- og nedrykning - Kval-kampe 

I runde 11 og 12 afvikles udelukkende kvalkampe, dvs. alle kampe er af betydning i disse 

runder. Kval-kampe foregår internt i rækken for Danmarksserien, mens der for 3. division og 

opefter krydses mellem de forskellige rækker. På grund af variationen af antal puljer i hver 

række, er dette ikke muligt for Danmarksserien, hvis op- og nedrykning skal passe sammen. I 

runde 11 er det altid det hold med højst placering eller alternativt flest point, der har 

hjemmebanefordel, så man udover at forbedre sin placering i puljen også kan øge sin chance 

for at få hjemmebane.  

 

Runde 12 afvikles som en kval-event på neutral grund i henholdsvis øst og vest. Nedrykkere 

forsøges så vidt muligt at afklares i runde 11, mens oprykning afgøres i runde 12. Så vidt det 

er muligt afklares det inden runde 11, om der er hold, der er låst og derfor ikke kan spille om 

oprykning i runde 12. Det er hensigten at live-streame fra lodtrækningen for både runde 11 og 

12 for at skabe spænding og fællesskab omkring dette. 

 

Hvis et hold ikke kan rykke direkte op, går oprykningen videre til næste hold i puljen. Et hold 

på 4. pladsen kan dog aldrig komme i spil til oprykning. Hvis dette er tilfældet, taberdømmes 

holdet fra denne pulje i en eventuel kvalkamp. 

 

Argumentation for ændringerne 

Det er en gennemgribende ændring, men HU mener, at det vil gøre afviklingen af den samlede 

DH turnering mere fair og skabe større jævnbyrdighed samt understøtte BD’s værdisæt 

yderligere. 

 

Alle hold fra 1. division til og med DS vil møde modstanderne både på ude- og hjemmebane, 

så alle får lige mange ude- og hjemmekampe i en sæson. Det udligner hjemmebanefordelen 

og reducerer betydningen af evt. skader eller afbud i enkelte kampe. Statistisk vinder 

hjemmeholdet ca. 60% af kampene i DH turneringen set over de sidste 10 sæsoner (se bilag 

1). De samme klubber møder hinanden to gange på en sæson, hvilket vil gøre fællesskabet på 

tværs af klubberne stærkere. Puljerne kan i højere grad laves, så der er mindre geografisk 

afstand mellem klubberne.  

 

Trukne hold har været et stort problem i indeværende sæson og mange klubber har påpeget 

uretfærdigheden i slutspillet, der er forbundet med de trukne hold. Med den nye 

turneringsstruktur vil et trukket hold kun påvirke hold i samme pulje, som misser to kampe i 
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en sæson. Til gengæld rammer det langt færre hold (5 hold i den nye struktur mod 11 hold i 

den nuværende struktur). 

 

Ulighed i grundspilspuljer får mindre betydning, da der ikke er noget slutspil, som 

grundspilspoint tages med til. 

Samtidig vil en større andel af placeringerne i puljerne have betydning, så der bliver mere på 

spil for alle hold igennem hele sæsonen, og der bliver flere betydningsfulde kampe. 

 

Holdkampe i Badmintonligaen består af seks kampe 

Der spilles 1 mix, 1 DS, 2 HS, 1 DD og 1 HD i Badmintonligaen, i alt 6 kampe. 

 

Argumentation 

Som besluttet i formål og vision for Badmintonligaen, så skal det være en liga, der fremstår 

professionel med et professionelt setup til de enkelte holdkampe. Dette sikres bedst med seks 

kampe i hver holdkamp.  

Det skal bemærkes, at ændringen alene gælder for Badmintonligaen. I 1. division fastholdes 

den nuværende model, hvor der spilles 9 kampe, så der er et skel mellem topbadminton i 

ligaen og udvikling af de bedste talenter i 1. division. Tilsvarende vil 9-kampsmodellen 

markere et skel mellem 1. division og de øvrige rækker i DH turneringen. 

 

Der bør maksimalt spilles på to baner for at gøre produktet professionelt, hvilket samtidigt gør, 

at de fysiske rammer er bedre i forbindelse med afviklingen. Der vil være mulighed for at spille 

med servedommer og dermed også spille efter de internationale serveregler. Det vil også være 

muligt at have flere linjedommere på hver enkelt bane. Det vil give et bedre overblik og 

forhold for tilskuere både fysisk og i forbindelse med TV/streaming. Opsætning på 2 fremfor 3 

baner kræver færre ressourcer, også til streaming og evt. TV på sigt. 

 

Afvikling efter dette setup betyder også, at hver spiller kun spiller én kamp i en holdkamp. 

Rækkefølgen kan fastsættes på forhånd, og der er ikke forsinkelser i afviklingen pga. låste 

kampe og spillere, der skal have pause mellem kampene. Der er større sandsynlighed for, at 

de bedste spillere spiller i deres bedste kategori, hvilket giver højere sportsligt niveau. 

Afviklingstiden for en holdkamp er også en afgørende faktor for at have et attraktivt produkt 

for tilskuerne. Det forventes, at en holdkamp med 6 kampe spillet på 2 baner kan afvikles på 

maksimalt 3 timer. 

 

Der spilles kun med Golden Set afgørelse i de afgørende kvalkampe mellem liga og 1. division 

og ved Final 4 (og evt. kvartfinaler), hvor der skal findes en vinder. Det betyder, at der vil 

blive ekstra stor spænding i de altafgørende kampe, mens holdkampe i grundspillet stadig kan 

have stor spænding i slutningen, da der er flest point per kamp på spil i de tætte afslutninger. 

Pointsystemet i ligaen ændres, så der kun er 2 bonuspoint på spil (i stedet for de nuværende 

3) for at skabe en bedre balance i forhold til point vundet i enkelte kampe. Et uafgjort resultat 

betyder, at hvert hold tildeles ét bonuspoint. Pointfordelingen bliver således:  
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Resultat Point 

6-0 8-0 

5-1 7-1 

4-2 6-2 

3-3 4-4 

 

Der er dermed mere på spil i de tætte kampe, og det får større betydning, at man kan tage 

point fra sine direkte modstandere i tætte kampe. 

 

Antal spillere på hold 

Liga og 1. divisionshold består af 9 spillere 

 

Argumentation 

Hver spiller i ligaen spiller kun én kamp og med 6 kampe, skal der dermed benyttes 9 spillere 

på et hold. 

I 1. division spilles der forsat 9 kampe, men der skal benyttes 9 spillere (4 damer og 5 herrer) 

fremover. Der er dermed stadig spillere, der skal spille to kampe i samme holdkamp. Det giver 

et taktisk element i holdsætningen, ligesom talenter også kan prioriteres. Flere talenter kan få 

chancen, da de kan nøjes med at spille én kamp i forhold til nuværende setup, hvor spillere 

jævnligt ’ofres’ i én kategori, hvor de normalt ikke spiller. 

 

Ved at benytte 9 spillere i både liga og 1. division er der en langt bedre balance og 

sammenhæng i forhold til den resterende del af DH turneringen, hvor der benyttes 10 spillere i 

en holdkamp. Det sikrer, at styrken af en klubs forskellige hold ikke påvirkes væsentligt af op- 

eller nedrykninger fra sæson til sæson. I det nuværende system, vil et hold, der eksempelvis 

rykker op i 1. division kunne ’frigive’ op til 3 spillere til underliggende hold i den kommende 

sæson. Hvorimod der modsat skal bruges op til 3 spillere mere, hvis holdet rykker ned fra 1. 

division. Det konstante behov for spillere beskytter klubberne og spillerne, så behovet ikke er 

afhængigt af op- eller nedrykninger. Det giver også et mere stabilt niveau på laverestående 

hold og i de lavere rækker generelt. 

 

Det er stadig gældende, at spillerne skal have deltaget på et af klubbens seniorhold i 1.-3. 

runde, ligesom det vil være gældende at spillerne skal have deltaget i min. fire holdkampe for 

at kunne deltage kval-kampe og Final 4. Det vil derfor ikke være muligt i de afgørende 

holdkampe at anvende spillere, som ikke har deltaget i løbet af sæsonen. 

I Final 4 vil klubberne være repræsenteret af de bedste spillerne i de respektive kategorier. 

 

Mulighed for to hold per klub i 3. division 

Hver klub må have 2 hold i 3. division (foruden i Danmarksserien). 

 

Argumentation 

Med nugældende regler ved en del hold allerede fra starten af sæsonen, at de ikke kan rykke 

op pga. ovenstående hold fra samme klub i rækken umiddelbart over. Ved at tillade, at 

klubberne må have to hold i 3. division, skabes der mere jævnbyrdighed i puljerne, hvilket 

skaber større spilleglæde for den enkelte. Det betyder også, at der er flere hold, der kan rykke 

op og dermed har noget at spille for. Med de nuværende regler kan en klub have to hold i 

Danmarksserien, men kun et hold i alle divisionsrækker. 
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I bilag 2 ses det, at mere end halvdelen af de låste hold har haft 1. hold i 2. division eller 

lavere i de foregående tre sæsoner, så problemet gælder for bredden i mindst lige så høj grad 

som for topklubberne. Det ses også ved, at der kun er 2-3 låste hold i Danmarksserien med et 

hold i ligaen fra samme klub ud af mellem 20-26 låste hold. 

 

Max fem hold i DH turneringen 

Hver klub må maksimalt have 5 hold i DH turneringen. 

 

Argumentation 

Badminton skal have så stor udbredelse i Danmark som muligt, og for at undgå, at alle spillere 

samles i få store klubber centreret omkring de største byer, foreslås det, at antallet af hold i 

DH turneringen begrænses til maksimalt 5 for hver klub. 

I det nuværende system kan en klub potentielt have 6 hold i DH turneringen, og ved at tillade 

klubberne at have to hold i 3. division kan antallet af hold fra samme klub teoretisk blive 7. 

Med en grænse på maksimalt 5 hold modvirkes denne mulighed. Efter HU’s kendskab har der 

aldrig tidligere været en klub, der har haft mere end 5 hold i DH turneringen, så ændringen vil 

ikke få direkte konsekvenser for nuværende.  

 

Pointsystem for holdkampe 

Pointsystemet fastholdes uændret, bortset fra i Ligaen, hvor der er to i stedet for tre bonus 

point (se argumentation ovenfor). 

 

Argumentation 

Af de tilbagemeldinger HU har modtaget fra klubberne, er de fleste overvejende positive for 

det nuværende system med point for hver individuel kamp. Dog har mange klubber også gjort 

opmærksom på, at walk over-kampe har for stor betydning for pointene og stillingen ved f.eks. 

trukne hold, klubber der ikke stiller fuldt hold eller protestafgørelser. Specielt det store antal 

point (16) en 13-0 sejr giver over et trukket hold, har været genstand for kritik. 

 

Pointsystemet er ændret for relativt kort tid siden, og som følge af corona-situationen har reel 

evaluering af systemet endnu ikke været mulig. 

 

Det er HU’s holdning, at en evt. ændring af pointsystemet bl.a. skal baseres på en saglig 

evaluering af det nuværende system sammenholdt med alternativer. 

Der vil senere blive evalueret på pointsystemet. 

 

Afsluttende bemærkninger 

Oplægget til reglementsændringer er sendt i høring hos DH klubber, kredsene, udvalg, 

administrationen og andre relevante interessenter. De indkomne høringssvar vil blive nøje 

vurderet af HU og relevante justeringer af oplægget vil herefter blive indarbejdet inden 

oplægget sendes til BD’s hovedbestyrelse for endelig godkendelse. 

 

Efter endelig godkendelse i HB udarbejdes et overgangsreglement for sæsonen 2022-2023, 

som forbereder ændringen af holdturneringsstrukturen. 
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Bilag 

 

Bilag 1. Hjemmebanefordel 

Statistik fra alle kampe i DH turneringen fra 2010-2021 

Antal 

kampe 

Format Hjemmehold 

vinder 

6751 13 kampe 

(grundspil) 

59,1% 

1803 13 kampe (slutspil) 60,2% 

188 9 kampe 57,4% 

471 6 kampe 60,9% 

 

 

Bilag 2. Fordeling af hold uden oprykningsmulighed  

Låste hold ved sæsonstart, dvs. hold der ikke kan rykke op uden ovenstående hold fra samme 

klub, også rykker op. I tabellen herunder angiver 2. division f.eks. antallet af hold, der ligger i 

2. division, som kun kan rykke op, hvis deres ovenstående hold rykker op. Antallet af hold er 

opgjort i forhold til, hvilken række klubbens 1. hold spiller i.  

 

Sæson Række 

Antal 

hold 

Antal låste 

hold 

1. hold i 

ligaen 

1. hold i  

1. div 

1. hold i  

2. div 

1. hold i  

3. div 

18/19 

2. div 16 3 3 0  - - 

3. div 32 10 5 0 5 - 

DS 64 26 3 2 8 13 

19/20 

2. div 16 7 3 4 - - 

3. div 32 8 3 1 4 - 

DS 64 25 3 7 5 10 

20/21 

2. div 16 9 5 4 - - 

3. div 32 9 6 2 1 - 

DS 64 20 2 6 1 11 

 

 

Bilag 3. Oversigt over hold 

2020/21  Ny struktur 

8 hold med slutspil  6 hold hjemme/ude 

Puljer Hold  Puljer Hold 

1 10  1 8 

2 16  2 12 

2 16  4 24 

4 32  6 36 

8 64  8 48 

  138    128 
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Bilag 4. Forslag til ny struktur 

Farvekoder 

1. division til Danmarksserien 

Direkte oprykning 

Dobbeltchance oprykning 

Kval oprykning 

Ingen kval-/slutspilskampe 

Kval nedrykning 

Direkte nedrykning 
 

Badmintonligaen 

Final 4 

Kvartfinaler 

Guldkamp 

Bronzekamp 

Ingen kval-/slutspilskampe 

Kval nedrykning 

Direkte nedrykning 
 

 

Badmintonligaen 

1-3 nedrykkere 

Alternativ 1 

Nr. 1 

Nr. 2 

Nr. 3 

Nr. 4 

Nr. 5 

Nr. 6 

Nr. 7 

Nr. 8 

Nr. 9 

Nr. 10 
 

Alternativ 2 

Nr. 1 

Nr. 2 

Nr. 3 

Nr. 4 

Nr. 5 

Nr. 6 

Nr. 7 

Nr. 8 

Nr. 9 

Nr. 10 

 

3/4 møder 5/6 på 

hjemmebane i 

kvartfinale samtidig 

med kval 

Alternativ 3 

Nr. 1 

Nr. 2 

Nr. 3 

Nr. 4 

Nr. 5 

Nr. 6 

Nr. 7 

Nr. 8 

 

Slutspil: 

1-4 møder hinanden i slutspil på omvendt bane 

5-8 møder hinanden i nedrykningsspil på omvendt bane 

 

Medaljekampe: 

1-2 spiller finale 

3-4 spiller om bronze 
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1. division 

Oprykkere: 1-3 hold 

Nedrykkere: 4-6 hold 

Max. tre 2. hold per pulje 

 

Pulje 1 Pulje 2 

Nr1 Nr1 

Nr2 Nr2 

Nr3 Nr3 

Nr4 Nr4 

Nr5 Nr5 

Nr6 Nr6 

 

1’erne mod hinanden (runde 11). Vinderen rykker op. Taberen møder nr. 9 fra Ligaen. 

4'erne og 5'erne mod hinanden (Runde 11). Vinder bliver. Taber kamp mod 2'er fra 2. div 

(Runde 12). 

 

2. division 

Oprykkere: 4-6 hold 

Nedrykkere: 6-12 hold 

Pulje 1 Pulje 2 Pulje 3  Pulje 4  

Nr1 Nr1 Nr1 Nr1 

Nr2 Nr2 Nr2 Nr2 

Nr3 Nr3 Nr3 Nr3 

Nr4 Nr4 Nr4 Nr4 

Nr5 Nr5 Nr5 Nr5 

Nr6 Nr6 Nr6 Nr6 

 

2'erne mod hinanden (Runde 11). Taberen bliver. Vinder møder taber af runde 11 fra 1. div 

4'erne og 5'erne mod hinanden (Runde 11). Vinder bliver. Taber kamp mod 2'er fra 3. div 

(Runde 12). 

 

3. division 

Oprykkere: 6-12 hold 

Nedrykkere: 12 hold 

Pulje 1 Pulje 2 Pulje 3  Pulje 4  Pulje 5 Pulje 6 

Nr1 Nr1 Nr1 Nr1 Nr1 Nr1 

Nr2 Nr2 Nr2 Nr2 Nr2 Nr2 

Nr3 Nr3 Nr3 Nr3 Nr3 Nr3 

Nr4 Nr4 Nr4 Nr4 Nr4 Nr4 

Nr5 Nr5 Nr5 Nr5 Nr5 Nr5 

Nr6 Nr6 Nr6 Nr6 Nr6 Nr6 

 

2'erne mod 4'er eller 5'er fra 2. div (Runde 12) 

4'erne og 5'erne mod hinanden (Runde 11). Vinder bliver. Taber rykker ned. 
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Danmarksserien 

Oprykkere: 12 hold 

Nedrykkere: 12 hold 

Pulje 1 Pulje 2 Pulje 3  Pulje 4  Pulje 5 Pulje 6 Pulje 7 Pulje 8 

Nr1 Nr1 Nr1 Nr1 Nr1 Nr1 Nr1 Nr1 

Nr2 Nr2 Nr2 Nr2 Nr2 Nr2 Nr2 Nr2 

Nr3 Nr3 Nr3 Nr3 Nr3 Nr3 Nr3 Nr3 

Nr4 Nr4 Nr4 Nr4 Nr4 Nr4 Nr4 Nr4 

Nr5 Nr5 Nr5 Nr5 Nr5 Nr5 Nr5 Nr5 

Nr6 Nr6 Nr6 Nr6 Nr6 Nr6 Nr6 Nr6 

 

2'erne mod hinanden (Runde 12). Vinder rykker op. 

5'erne mod hinanden (Runde 11). Taber rykker ned. 
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Bilag 5. Kvalkampe i runde 11 og 12 

Liga/1. div Hold 1 Hold 2 Vinder Taber Runde Bemærkninger 

KVAL 1 1DIV - P1-1 1DIV - P2-1 Liga 
KVAL 

3 
11 Det hold med flest point har hjemmebane 

KVAL 2 1DIV - P1-2 1DIV - P2-2 KVAL 4 1. div 11 Det hold med flest point har hjemmebane 

KVAL 3 KVAL 1 LIGA-9 Liga 1. div 12 Hold 1 har hjemmebane 

KVAL 4 LIGA-8 KVAL 2 Liga 1. div 12 Hold 1 har hjemmebane 

       

1. div/2. 

div 
Hold 1 Hold 2 Vinder Taber Runde Bemærkninger 

KVAL 5 1DIV - P1-4 1DIV - P2-5 KVAL 9 2. div 11 
Hold 1 har hjemmebane 

KVAL 6 1DIV - P2-4 1DIV - P1-5 KVAL 10 2. div 11 

KVAL 7 2DIV - P1-2 2DIV - P2-2 KVAL 9 2. div 11 
Det hold med flest point har hjemmebane 

KVAL 8 2DIV - P3-2 2DIV - P4-2 KVAL 10 2. div 11 

KVAL 9 KVAL 5/6 KVAL 7/8 1. div 2. div 12 Afvikles som kvalevent. Modstander findes ved 

lodtrækning KVAL 10 KVAL 5/6 KVAL 7/8 1. div 2. div 12 

       

2. div/3. 

div 
Hold 1 Hold 2 Vinder Taber Runde Bemærkninger 

KVAL 11 2DIV - P1-5 2DIV - P2-5 
KVAL 13-

15 
3. div 11 

Det hold med flest point har hjemmebane 

KVAL 12 2DIV - P3-5 2DIV - P4-5 
KVAL 16-

18 
3. div 11 

KVAL 13 
2DIV - P1 til 2-4 + 

KVAL 11 
3DIV - P1 til 3-2 2 div 3. div 12 

Afvikles som kvalevent. Modstander findes ved 

lodtrækning 

KVAL 14 
2DIV - P1 til 2-4 + 

KVAL 11 
3DIV - P1 til 3-2 2 div 3. div 12 

KVAL 15 
2DIV - P1 til 2-4 + 

KVAL 11 
3DIV - P1 til 3-2 2 div 3. div 12 

KVAL 16 
2DIV - P3 til 4-4 + 

KVAL 12 
3DIV - P4 til 6-2 2 div 3. div 12 
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KVAL 17 
2DIV - P3 til 4-4 + 

KVAL 12 
3DIV - P4 til 6-2 2 div 3. div 12 

KVAL 18 
2DIV - P3 til 4-4 + 

KVAL 12 
3DIV - P4 til 6-2 2 div 3. div 12 

       

3. div/DS Hold 1 Hold 2 Vinder Taber Runde Bemærkninger 

KVAL19 3DIV - P1 til 3-4 3DIV - P1 til 3-5 3. div DS 11 

Hold 1 har hjemmebane. Modstander findes ved 

lodtrækning. To hold fra samme pulje kan ikke møde 

hinanden. 

KVAL20 3DIV - P1 til 3-4 3DIV - P1 til 3-5 3. div DS 11 

KVAL21 3DIV - P1 til 3-4 3DIV - P1 til 3-5 3. div DS 11 

KVAL22 3DIV - P4 til 6-4 3DIV - P4 til 6-5 3. div DS 11 

KVAL23 3DIV - P4 til 6-4 3DIV - P4 til 6-5 3. div DS 11 

KVAL24 3DIV - P4 til 6-4 3DIV - P4 til 6-5 3. div DS 11 

KVAL25 DS - P1 til 4-2 DS - P1 til 4-2 3. div DS 12 

Afvikles som kvalevent. Modstander findes ved 

lodtrækning 

KVAL26 DS - P1 til 4-2 DS - P1 til 4-2 3. div DS 12 

KVAL27 DS - P5 til 8-2 DS - P5 til 8-2 3. div DS 12 

KVAL28 DS - P5 til 8-2 DS - P5 til 8-2 3. div DS 12 

       

DS nedryk. Hold 1 Hold 2 Vinder Taber Runde Bemærkninger 

KVAL 29 DS - P1 til 4-5 DS - P1 til 4-5 DS Kreds 11 
De hold med flest point har hjemmebane. Modstander 

findes ved lodtrækning blandt holdene med færrest 

point. 

KVAL 30 DS - P1 til 4-5 DS - P1 til 4-5 DS Kreds 11 

KVAL 31 DS - P5 til 8-5 DS - P5 til 8-5 DS Kreds 11 

KVAL 32 DS - P5 til 8-5 DS - P5 til 8-5 DS Kreds 11 
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Bilag 6. Ændringer og argumentationer 

Følgende skema indeholder en række argumenter for og imod de ændringer som foreslås. De anførte argumenter (både for og 

imod) har indgået i HU’s overvejelser i forbindelse med udviklingen af oplægget til ny struktur for DH turneringen. Det er HU’s 

vurdering, at fordelene klart overstiger ulemperne, når man ser på den samlede DH turnering. 

 

Ændring Problemstilling der 

løses/reduceres 

Argument for Argument imod 

Dobbeltturnering 

(ude og 

hjemmekampe 

mod alle hold) 

med puljer af 6 

hold 

1) Point der tages med over i 

slutspillet, kan være 

påvirket meget af tilfældige 

forhold i grundspillet (f.eks. 

trukne hold).  

 

2) Hver pulje har ikke samme 

antal point med i slutspillet. 

 

3) Forskellige antal hjemme- 

og udekampe. 

Hjemmeholdet vinder 

statistisk ca. 60% af 

kampene i DH (se bilag 1) 

 

4) Lodtrækningsheld om, 

hvilke hold man møder på 

ude- og hjemmebane. 

Hjemmeholdet vinder 

statistisk ca. 60% af 

kampene i DH (se bilag 1) 

 

5) Den geografiske afstand 

formindskes, hvilket særligt 

er en udfordring i 

slutspillet, hvor mange 

klubber har lang 

rejseafstand. 

 

1) Mest fair 

Slutspil fjernes, så forskelle mellem 

grundspilspuljer ikke får betydning 

for chancerne for op-/nedrykning 

(f.eks. trukket hold) 

 

2) Mindre puljer gør, at puljerne kan 

fordeles bedre efter geografi (kortest 

mulig afstand til modstandere) 

 

3) Retfærdighed (mindre betydning af 

tilfældigheder og skader, da alle 

møder hinanden to gange) 

 

4) Lige mange ude og hjemmekampe 

 

5) Socialt (ser samme spillere/hold flere 

gange) 

 

6) Større andel af placeringerne i 

puljerne har betydning, så der bliver 

mere på spil igennem hele sæsonen. 

Der vil være flere betydningsfulde 

kampe i løbet af en sæson 

 

7) Oplevelsen ved at få revanche mod 

samme modstander i samme sæson 

 

8) Alle kampe i runde 11 har betydning 

 

1) Mere hensyntagen til 

geografi kan betyde puljer 

med forskelligt styrkeniveau 

 

2) Man møder færre hold i løbet 

af sæsonen 

 

3) Flere puljer betyder, at der 

potentielt er større forskel i 

styrkeniveau mellem 

puljerne  

 

4) Holdene fra 1. division og 

nedefter får forskellige antal 

kampe (10, 11 eller 12) 

kampe i løbet af en sæson 

 

5) Når et hold trækker sig, 

giver det to kampe mindre 

for alle andre hold i puljen. 

 

6) Der udlignes ikke i forhold til 

styrkeniveauet mellem 

puljerne ved at krydse 

puljerne i slutspillet 

 

7) Alle hold skal på forhånd 

booke haltider til runde 11, 

men under halvdelen får 
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Ændring Problemstilling der 

løses/reduceres 

Argument for Argument imod 

9) Færre hold rammes når et hold 

trækker sig 

 

10) Bedre overblik over programmet i de 

første 10 runder 

reelt en hjemmekamp i 

denne runde 

Ligaholdkampe 

består af 6 kampe 

1) Professionelt setup 

 

2) Der kan maksimalt spilles 

på to baner for at gøre 

produktet professionelt 

 

1) Mulighed for at spille med 

servedommer 

 

2) Mulighed for at spille efter de 

internationale serveregler 

 

3) Muligheden for at have flere 

linjedommere 

 

4) En kamp tilsigtes bedre at vare max 

3 timer 

 

5) Hver spiller deltager i én kamp. Der 

er større sandsynlighed for, at de 

bedste spillere spiller i deres bedste 

kategori, hvilket giver højere 

sportsligt niveau. 

 

6) Bedre overblik og forhold for 

tilskuerne (både fysisk og 

TV/streaming) 

 

7) Kræver færre ressourcer at have et 

setup med 2 baner fremfor 3. Også 

til streaming og evt. TV på sigt. 

 

8) Mulighed for Golden set i afgørende 

kampe i Final 4 giver yderligere 

mulighed for spænding 

 

1) Kort tid siden det senest er 

ændret 

 

2) De bedste doublespillere kan 

ikke både spille double og 

mix i ligakampene 
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Ændring Problemstilling der 

løses/reduceres 

Argument for Argument imod 

Der skal benyttes 

9 spillere på Liga- 

og 1. divisionshold 

1) Op- og nedrykning fra 1. 

division påvirker 

styrkeforholdene i 

underliggende rækker 

mindre 

 

1) Antallet af spillere, der benyttes på 

et hold, skal være forholdsvis ens 

igennem rækkerne selvom der spilles 

med forskelligt format. Dette sikrer, 

at styrken af en klubs forskellige 

hold ikke påvirkes af op- eller 

nedrykninger fra sæson til sæson. 

 

2) Beskytter klubberne, så behovet for 

spillere er ’konstant’ (9 eller 10 

spillere) fra år til år uanset forbliven 

eller op-/nedrykning 

 

3) Giver mere stabilt niveau på 

laverestående hold og i de lavere 

rækker generelt 

 

4) Flere talenter kan få chancen, da de 

kan nøjes med at spille én kamp i 

forhold til nuværende setup, hvor 

spillere jævnligt ’ofres’ i én kategori, 

hvor de normalt ikke spiller 

 

1) Det bliver sværere for en 

mindre klub at samle spillere 

nok med passende styrke til 

1. division eller ligaen. 

10 hold i ligaen  1) Flere klubber er med i toppen af 

dansk badminton 

 

2) Kort tid siden sidste ændring 

 

1) Der vil være for lavt et 

styrkeniveau i nogle klubber 

 

2) For mange 2. hold vil kunne 

spille med i 1. division 

8 hold i ligaen 
 

1) Vil styrke 1. division og gøre, at der 

vil være færre 2. hold, der reelt kan 

være med i 1. division 

 

2) Vil gøre Ligaen mere jævnbyrdig 

 

 

1) Kort tid siden det senest er 

ændret  
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Ændring Problemstilling der 

løses/reduceres 

Argument for Argument imod 

Max seks 2. hold i 

1. division 

Udvikling af badminton og 

gode træningsmiljøer skal ikke 

centreres omkring nogle få 

klubber omkring de store byer 

 

1) Antallet af 2. hold i 1. division 

begrænses, så muligheden for 

udbredelse af topbadminton og 

udvikling af talenter i Danmark bliver 

bedre 

 

1) Niveauforskellen kan blive 

stor i både 1. og 2. division, 

hvis hold er låst fra at rykke 

op.  

 

2) Det kan være svært at lave 

simple og enkelte regler for, 

hvilke 2. hold der kan 

deltage i 1. division, hvis 

flere end seks 2. hold har 

kvalificeret sig til 1. division. 

 

Max 5 hold per 

klub i DH 

turneringen 

 1) Risikoen reduceres for, at for mange 

spillere samles i få store klubber  

 

2) Har aldrig været tilfældet tidligere, 

så det indføres for at undgå 

problemet i fremtiden. 

1) Niveauet i kredsenes 

holdturnering kan blive 

skævvredet 

 

Mulighed for 2 

hold i 3. division 

En del hold ved fra starten af 

sæsonen, at de ikke kan rykke 

op pga. ovenstående hold (se 

bilag 2) 

1) Mere jævnbyrdighed i alle puljerne 

 

2) Der er flere hold, der kan rykke op 

og dermed har noget at spille for. 

 

3) I de foregående tre sæsoner har 

mere end halvdelen af de låste hold 

haft 1. hold i 2. division eller lavere, 

så problemet gælder for bredden i 

mindst lige så høj grad som for 

topklubberne. 

 

 

 

 

 

 

1) Kan få endnu flere spillere til 

at samles i færre klubber 
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Ændring Problemstilling der 

løses/reduceres 

Argument for Argument imod 

Pointsystem 

 

 

Nuværende pointsystem 

bibeholdes. 

Ligaen: Kun 2 bonuspoint for 

sejr 

 

1) Vi har ikke set en hel sæson endnu, 

så vi kan reelt ikke bedømme den 

fulde effekt af point per kamp og 

bonuspoint for sejr. 

 

2) Ved seneste høring var klubberne 

overvejende positive omkring det 

’nye’ pointsystem 

 

3) Uafgjort i ligaen betyder et ekstra 

point til hvert hold. 

Der er kun 6 kampe i ligaen, så 3 

ekstra point vil have for stor vægt. 

6-0: 8-0 

5-1: 7-1 

4-2: 6-2 

3-3: 4-4 

Der er dermed meget på spil i de 

tætte kampe og det får stor 

betydning, at man kan tage point fra 

sine direkte modstandere i tætte 

kampe. 

 

1) Det er mindre overskueligt 

end færre point per kamp. 

 

2) Ikke-spillede kampe har for 

stor betydning på pointene 

ved f.eks. trukne hold, 

klubber der ikke stiller fuldt 

hold eller protestafgørelser. 

 


