BWF Statutes, Section 4.1.5

ORDLISTE
Gældende pr. 28/02/2022. Version 2.0
Denne sektion angiver den standardordliste, der skal anvendes af dommeren for at kontrollere en kamp. Listen er ikke fuldkommen,
og andre vendinger kan benyttes, hvis det er nødvendigt.

1.

Før kampen
1.1

Beklædning:
1.1.1 ”Lad mig tjekke din påklædning.”
1.1.2 ”Dit navn på blusen er for stort.”
1.1.3 ”Dit navn på blusen er for lille.”
1.1.4 ”Navnet på blusen er ikke det samme som navnet i BWF’s database.”
1.1.5 ”Dit navn på blusen er obligatorisk.”
1.1.6 ”Navnet skal være nær toppen af blusen.”
1.1.7 ”Holdnavn på blusen er obligatorisk.”
1.1.8 ”Holdnavnet på blusen er for stort.”
1.1.9 ”Holdnavnet på blusen er for lille.”
1.1.10 ”Du har flere reklamer på dit tøj end tilladt.”
1.1.11 ”Reklamerne på blusen er ikke på de tilladte placeringer.”
1.1.12 ”Reklamen er for stor.”
1.1.13 ”Det nationale forbunds reklame er ikke registreret hos BWF.”
1.1.14 ”Du har mere end én reklame i reklamefeltet.”
1.1.15 ”Du har synlige reklamer på undertøjet.”
1.1.16 ”Din tøjfarve er ikke tydeligt forskellig fra din modstanders.”
1.1.17 ”Du skal bære samme farve tøj som din partner.”
1.1.18 ”Har du tøj i andre farver?”
1.1.19 ”Du er nødt til at skifte til tøj i en anden farve.”
1.1.20 ”Hvis du ikke skifter bluse, får du en bøde.”
1.1.21 ”Bogstaverne på blusen skal være i en kontrastfarve til farven på blusen.”
1.1.22 ”Bogstaverne på blusen er ikke synlige.”
1.1.23 ”Alle bogstaverne på blusen skal være i samme farve.”
1.1.24 ”Skriften på blusen skal være med store bogstaver.”
1.1.25 ”Bogstaverne på blusen skal være i det romerske alfabet.”
1.1.26 ”Ordenes rækkefølge er forkert.”
1.1.27 ”Det er ikke tilladt at tape over.”

1.2

Lodtrækning:
1.2.1 ”Kom her til lodtrækningen. ”
1.2.2 ”Du vandt lodtrækningen. ”
1.2.3 ”Hvad vælger du? ”
1.2.4 ”Hvem skal serve?”
1.2.5 ”Vælg din side.”
1.2.6 ”Hvem skal modtage?”
1.2.7 ”Modstander(en/erne) valgte at modtage først, så du/I skal serve først.”
1.2.8 ”Modstander(en/erne) valgte at serve først, så du/I skal modtage først.”
1.2.9 ”Modstander(en/erne) valgte side. Vil du/I serve eller modtage først?”

1.3

Andet:
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4

”Sluk din mobiltelefon.”
”Stil jer på linje til indmarchen.”
”Læg din taske ordentligt i kurven.”
”Klar til at spille.”

2.

Kampens begyndelse
2.1

Introduktion og annonceringer
W,X,Y,Z er spillernes navne, og A,B,C,D er holdenes navne.
For at starte kampens første sæt skal dommeren annoncere:
2.1.1 Single turnering
”Mine damer og herrer; på min højre side X, A; og på min venstre side Y, B. X server; á – 0; spil.”
2.1.2 Single holdturnering
”Mine damer og herrer; på min højre side A repræsenteret af X; og på min venstre side B repræsenteret af Y. A server;
á – 0; spil.”
2.1.3 Double turnering
”Mine damer og herrer; på min højre side W, A og X, B; og på min venstre side Y, C og Z, D. X server til Y; á – 0;
spil.”
Hvis doublepartnere repræsenterer samme hold, annonceres holdnavnet efter begge spilleres navne (f.eks. W og X, A).
Double holdturnering
”Mine damer og herrer; på min højre side A repræsenteret af W og X; og på min venstre side B repræsenteret af Y og
Z. A server; X til Y; á – 0; spil.”

3.

2.2

For at starte andet sæt skal dommeren annoncere:
”Andet sæt, á – 0; spil.”
(Medmindre der er dømt fejl for dårlig opførsel i opholdet).

2.3

For at starte det sidste sæt, skal dommeren annoncere:
”Sidste sæt; á – 0; spil.”
(Medmindre der er dømt fejl for dårlig opførsel i opholdet).

Under kampen
3.1

Kampens udvikling, fejl:
3.1.1 ”Serven over. ”
3.1.2 ”Fejl. ”
3.1.3 ”Let. ”
3.1.4 ”Out.”
3.1.5 ”Ophold.”
3.1.6 ”Spil en let.”
3.1.7 ”Skift side.”
3.1.8 ”I har ikke skiftet side.”
3.1.9 ”Bane … (nummer, hvis der er mere end én bane i brug) 20 sekunder.”
3.1.10 “… sætbold …” f.eks. ”20 sætbold 6” eller ”29 sætbold 28.”
3.1.11 ”… matchbold …” f.eks. ”20 matchbold 8” eller ”29 matchbold 28.”
3.1.12 ”… sætbold…” f.eks. ”29 sætbold 29.”
3.1.13 ”… matchbold…”, f.eks. ”29 matchbold 29.”
3.1.14 ”Servedommer – signal, tak.”
3.1.15 ”Du ramte bolden på den anden side af nettet.”
3.1.16 ”Bolden rørte dig.”
3.1.17 ”Du rørte nettet.”
3.1.18 ”Du rørte netstolpen.”
3.1.19 ”Der kom en bold ind på banen.”
3.1.20 ”Bolden distraherede eller obstruerede dig ikke.”
3.1.21 ”Du obstruerede din modstander”
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3.1.22
3.1.23
3.1.24
3.1.25
3.1.26
3.1.27

”Du distraherede din modstander bevidst.”
”Du ramte bolden to gange.”
”Du slyngede bolden.”
”Du var inde på modstanderens banehalvdel.”
”Bolden ramte gulvet, før du ramte den.”
”Bolden rørte loftet.”

3.2

Servning / modtagelse:
3.2.1 ”Højre servefelt. ”
3.2.2 ”Venstre servefelt. ”
3.2.3 ”Du ramte ikke bolden under serven.”
3.2.4 ”Serv ikke, før modtageren er klar.”
3.2.5 ”Modtageren var ikke klar.”
3.2.6 ”Din partner var ikke klar.”
3.2.7 ”Din modstander var ikke klar.”
3.2.8 ”Du prøvede at returnere serven.”
3.2.9 ”Du servede fra det forkerte servefelt.”
3.2.10 ”Du servede uden for tur.”
3.2.11 ”Du modtog uden for tur.”
3.2.12 ”Du blokerede modtagerens udsigt til bolden under serven.”
3.2.13 ”Både du og din partner ramte bolden.”

3.3

Boldskift:
3.3.1 ”Er bolden OK?”
3.3.2 ”Skift bolden.”
3.3.3 ”Skift ikke bolden.”
3.3.4 ”Skift.”
3.3.5 ”Skift ikke.”
3.3.6 ”Returner bolden.”
3.3.7 ”Returner bolden ordentligt.”
3.3.8 ”Du skal bede mig om tilladelse til at skifte bold.”
3.3.9 ”Prøv bolden.”
3.3.10 ”Prøv ikke bolden.”
3.3.11 ”Du må ikke ændre boldens hastighed.”

3.4

Linjekendelser / IRS:
3.4.1 ”Linjedommer – signal, tak.”
3.4.2 ”Linjedommer – gentag dit signal, tak.”
3.4.3 ”Jeg så tydeligt bolden lande inde.”
3.4.4 ”Jeg så tydeligt bolden lande ude.”
3.4.5 ”Linjedommeren gav en korrekt kendelse.”
3.4.6 ”Korrektion, INDE.”
3.4.7 ”Korrektion, OUT.”
3.4.8 ”Linjedommeren kunne ikke se bolden.”
3.4.9 ”Bolden er dømt INDE. Ønsker du en challenge?”
3.4.10 ”Bolden er dømt OUT. Ønsker du en challenge?”
3.4.11 ”Din challenge kom for sent.”
3.4.12 ”Du har ingen challenge tilbage i dette sæt.”
3.4.13 ”… (navn på spiller), challenge, dømt INDE.”
3.4.14 ”… (navn på spiller), challenge, dømt OUT.”
3.4.15 ”… (navn på hold), challenge, dømt INDE.”
3.4.16 ”… (navn på hold), challenge, dømt OUT.”
3.4.17 ”IRS viste ”Ingen kendelse.”
3.4.18 ”Challenge ikke succesfuld.”
3.4.19 ”Én challenge tilbage.”
3.4.20 ”Ingen challenge tilbage.”
3.4.21 ”IRS virker ikke. Challenge ikke mulig.”
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3.4.22 ”IRS virker igen. Challenge er mulig.”
3.5

Påvirkning af TO:
3.5.1 ”Du forsøgte at påvirke servedommeren.”
3.5.2 ”Du forsøgte at påvirke linjedommeren.”
3.5.3 ”Du må ikke påvirke linjedommeren.”
3.5.4 ”Du må ikke påvirke servedommeren.”
3.5.5 ”Du må ikke råbe eller signalere, før linjedommeren har dømt.”

3.6

Coaching:
3.6.1 ”Træner(e) gå tilbage til din (jeres) plads(er).”
3.6.2 ”Din træner distraherede din modstander.”
3.6.3 ”Din træner forstyrrede spillet.”
3.6.4 ”Søg ikke coaching.”
3.6.5 ”Du må ikke coache, når spillerne har indtaget deres positioner til næste serv.”
3.6.6 ”Du må ikke coache under duellen.”
3.6.7 ”Du må ikke træde hen over bandereklamen.”
3.6.8 ”Du må ikke rejse dig fra stolen, før duellen er færdig.”
3.6.9 ”Coach, flyt din stol tilbage til dens oprindelige placering.”

3.7

Skade:
3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.7.4
3.7.5
3.7.6

”Er du OK?”
”Kan du spille videre?”
”Har du brug for lægen?”
”Stopper du?”
”Du kan kun få spray fra lægen én gang i en kamp undtagen i opholdene.”
”Blødningen skal behandles, før du kan fortsætte.”

3.8

Tørring af banen:
3.8.1 ”Tør banen, tak.”
3.8.2 ”Vis banehjælperen, hvor banen skal tørres.”
3.8.3 ”Brug foden til at tørre banen.”
3.8.4 ”Ikke kaste sved”
3.8.5 ”Fald ikke med vilje.”

3.9

Fortsat spil:
3.9.1 ”På banen.”
3.9.2 ”Ingen forsinkelse.”
3.9.3 ”Spil.”
3.9.4 ”Spil videre.”
3.9.5 ”Spil nu.”
3.9.6 ”Spillet skal være fortsat.”
3.9.7 ”Spillere, tilbage på banen.”
3.9.8 ”… (navn på spiller) tilbage på banen”
3.9.9 ”Bliv klar hurtigere.”
3.9.10 ”Kun hurtig tørring med håndklæde.”
3.9.11 ”Kun hurtig drik.”
3.9.12 ”Du skal spørge om min tilladelse for at drikke.”
3.9.13 ”Du må ikke være så længe om at klippe dine strenge.”
3.9.14 ”Serven forsinket, spillet skal være fortsat.”

3.10

Dårlig opførsel:
3.10.1 ”Kom her.”
3.10.2 ”Løft ikke din knyttede næve mod din(e) modstander(e)”
3.10.3 ”Råb ikke mod din modstander.”
3.10.4 ”Du må ikke skrige så højt.”
3.10.5 ”Du skal gøre dit bedste.”
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3.10.6
3.10.7
3.10.8
3.10.9

4.

3.11

Afbrydelse:
3.11.1 ”Spillet er afbrudt.”

3.12

Andet:
3.12.1
3.12.2
3.12.3
3.12.4

”Pointtavlen virker ikke.”
”Din nye bluse skal være i samme farve og lignende design som den oprindelige bluse”
”Returner bolden ordentligt.”
”Er du klar?”

Forklaringer på servefejlskendelser
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12

5.

”Du skal give hånd, før du fejrer.”
”… (navn på spiller) advarsel for dårlig opførsel.”
”… (navn på spiller) fejl for dårlig opførsel.”
”… (navn på spiller) diskvalificeret for dårlig opførsel.”

”Fejl, server, for høj”
”Fejl, server, ketsjerhoved.”
”Fejl, server, fod.”
”Fejl, server, fortsat bevægelse.”
”Fejl, server, boldens bund.”
”Fejl, server, unødig forsinkelse.”
”Fejl, server, bolden misset.”
”Fejl, server, fejl, modtager, spil en let.”
”Fejl, modtager, fod.”
”Fejl, server, fod.”
”Fejl, modtager, unødig forsinkelse.”
”Fejl, server, unødig forsinkelse.”

Forklaringer på advarsler og fejl
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23
5.24
5.25
5.26

”Ødelæggelse af ketsjer.”
”Du smed ketsjeren på en farlig måde.”
”Uacceptabelt sprog.”
”Du brugte uacceptabelt sprog.”
”Du råbte ad din modstander.”
”Du skreg overdrevent.”
”Du løftede din knyttede næve i din modstanders retning.”
”Du forsøgte at påvirke servedommeren.”
”Du forsøgte at påvirke linjedommeren.”
”Ødelæggelse af bold.”
”Du ændrede ved boldens hastighed.”
”Fysisk vold.”
”Ødelæggelse af udstyr.”
”Du sparkede til reklamen.”
”Du slog til nettet.”
”Du slog til stolen.”
”Du slog til kurven.”
”Du slog til servehøjdemåleren.”
”Forsinkelse.”
”Du forsinkede serven.”
”Du nægtede at følge mine instruktioner.”
”Du nægtede at spille videre.”
”Du forlod banen uden tilladelse.”
”Du kom for sent tilbage på banen.”
”Usportslig opførsel.”
”Du lavede uanstændige bevægelser.”
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5.27
5.28
6.

Afslutning på sæt/kamp
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

7.

”Sæt.”
”Første sæt vundet af … [navn(e) på spiller(e) eller hold (i en holdturnering)] … (point).”
”Andet sæt vundet af … [navn(e) på spiller(e) eller hold (i en holdturnering)] … (point).”
”Et sæt til hver.”
”Kampen vundet af … [navn(e) på spiller(e) eller hold (i en holdturnering)] …(point).”
”… (navn på spiller) stoppet. Kampen vundet af … [navn(e) på spiller(e) eller hold (i en holdturnering)] …(point) ”
”… (navn på spiller) diskvalificeret for dårlig opførsel” (fulgt af en specifik forklaring på den dårlige opførsel).
”Kampen vundet af … [navn(e) på spiller(e) eller hold (i en holdturnering)] …(point).”
”Kampen afsluttet af Referee – [navn(e) på spiller(e) forfremmet til hovedturneringen. [navn(e) på spiller(e)] fortsætter
til næste runde/hovedturneringen.”
Brug ”og” mellem navnene på spillerne ved annonceringer af doublepar.

Noter til hændelser på scoresheet (eksempler)
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17

8.

”Du fejrede på en usportslig måde.”
”Din mobil ringede.”

I – Skade (Injury).
W – Advarsel for dårlig opførsel (Warning).
F – Fejl for dårlig opførsel.
R - Referee kaldt til banen.
S – Afbrydelse af spillet (Suspension).
Dis – Diskvalificeret af Referee.
Ret – Stoppet (Retired).
Kampen afbrudt i X minutter pga. strømafbrydelse.
[Navn på spiller] advaret for at ændre på bolden.
[Navn på spiller] forvred sin ankel og besluttede at stoppe.
Spillet forsinket i X minutter.
[Navn på spiller] advaret for at påvirke linjedommeren.
[Navn på spiller] advaret for at forsinke spillet.
[Navn på spiller] dømt for fejl for at bruge uacceptabelt sprog. Referee blev kaldt til banen og instruerede mig i at
observere og dømme fejl igen om nødvendigt.
[Navn på spiller] dømt for fejl for at skubbe til linjedommeren. Referee blev kaldt til banen og besluttede at
diskvalificere spilleren.
[Navn på spiller] fik næseblod. Referee og turneringslægen blev kaldt til banen. Spillet forsinket i X minutter.
[Navn på spiller] skadede sit højre knæ. Referee og turneringslægen blev kaldt til banen. Turneringslægen rådede
spilleren til at stoppe.

Noter på scoresheet til overtrædelser vedr. beklædning (eksempler)
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15

[Navn på spiller] på blusen er for stort.
[Navn på spiller] på blusen er for lille.
[Navn på spiller] på blusen er ikke det samme som navnet i BWF´s database
Der er ikke noget spillernavn på [navn på spiller]s bluse.
Der er ikke noget holdnavn på [navn på spiller]s bluse.
Holdnavnet på [navn på spiller]s bluse er for stort.
Holdnavnet på [navn på spiller]s bluse er for lille.
Der er for mange reklamer på [navn på spiller/træner]s [beklædningsgenstand].
Reklamen på [navn på spiller/træner]s bluse er for stor.
Der er mere end én reklame i [navn på spiller/træner]s reklamefelt.
Der er synlige reklamer på [navn på spiller/træner]s undertøj.
[Navn på spiller] nægtede at skifte tøjfarve.
[Navn på spillere] bar forskellige tøjfarver.
[Navn på spiller] har ikke tydeligt forskellig tøjfarve fra modstanderen.
Farven på skriften på [navn på spiller]s bluse er ikke i kontrast til farven på blusen.
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8.16
8.17
8.18
8.19
8.20
9.

Skriften på [navn på spiller]s bluse er ikke i en enkelt farve.
Skriften på [navn på spiller]s bluse er ikke i blokbogstaver.
Skriften på [navn på spiller]s bluse er ikke i det romerske alfabet.
Rækkefølgen på skriften på [navn på spiller]s bluse er forkert.
Der er tape på [navn på spiller/træner]s bluse.

Point
0 – Nul
1 – Et
2 – To
3 – Tre
4 – Fire
5 – Fem
6 – Seks
7 – Syv
8 – Otte
9 – Ni
10 – Ti

11 – Elleve
12 – Tolv
13 – Tretten
14 – Fjorten
15 – Femten
16 – Seksten
17 – Sytten
18 – Atten
19 – Nitten
20 - Tyve
21 – Enogtyve

22 – Toogtyve
23 – Treogtyve
24 – Fireogtyve
25 – Femogtyve
26 – Seksogtyve
27 – Syvogtyve
28 – Otteogtyve
29 – Niogtyve
30 - Tredive
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