
 

 



 

 

 

VICTOR DM HOLD (Senior+, Senior, Motion, Bredde)  
7. - 8. maj 2022 i Århus 

 

 

Har I Danmarks stærkeste hold? 

Jeres klub er hermed inviteret til året største badmintonbegivenhed for breddehold, og konkurrer om titlen som 

vinder af: VICTOR DM HOLD (Senior+, Senior, Motion, Bredde) 

 

Der er fri tilmelding i de forskellige årgange/rækker så man kan stille op på tværs af klubber. Det er derfor 

muligt at designe jeres eget ”DreamTeam” og spille mod ligesindede, i forsøget på at ende øverst på skamlen. 

Holdånd, fællesskab og konkurrence er ordene for denne traditionsrige turnering, som i år spilles i Århus. 

 

Turneringshaller: 

Højbjerg Badminton Klub, Hjulbjergvej 7A, 8230 Højbjerg 

AB, Aarhus Badminton Klub, Dyrehavevej 1-7, 8000 Aarhus C 

Viby Badminton Klub, Vårkjærvej 71, 8260 Viby J 

Hørning Idrætscenter, Toftevej 53, 8362 Hørning 

 

Dato 

Lørdag 7. maj kl. 10.00 til søndag 8. maj kl. 17.00 

Alle hold får kampe begge dage uanset resultater på førstedagen. 

Forventet starttid om lørdag er kl. 9 

 

Hvem kan deltage? 

Der er fri tilmelding for både senior+, senior, og senior (Motionshold). 

Det er tilladt at sammensætte sit hold med spillere fra egen klub eller på tværs af klubber. 

Se de enkelte holdtyper, holdstørrelser og aldersinddeling for senior+ nedenfor. 

 

I forbindelse med tilmelding til senior og senior+ skal der opgives alle spillere, alle spillere skal være indplaceret 

på ranglisten, så turneringsledelsen efter tilmelding kan sammensætte så jævnbyrdige puljer som muligt. 

 

Er alle på dit hold rundet 35 år eller mere, anbefaler vi deltagelse i senior+ rækkerne, så vi får slagkraftige 

mesterskaber i både senior- og senior+ rækkerne. Men det er naturligvis tilladt at tilmelde sig og udfordre de 

unge i seniorrækkerne. 

 

Turneringsform 

Turneringen afvikles i puljer, så alle hold spiller 3-4 holdkampe efterfulgt af placeringskampe, hvis der er flere 

puljer i samme holdtype/række. 

Der spilles i henhold til – Fælles reglement for DM HOLD (Senior+, Senior, Motion, Bredde) Klik her 

 
  

https://badminton.dk/om-badminton-danmark/love-regler/reglementer/holdturneringer/


 

 

 

Holdtyper og rækker 

SENIOR Indplacering af turneringsledelsen** 4 + 2 2 HD, 1 DD, 1 MD, 1 DS og 3 HS 

SENIOR Indplacering af turneringsledelsen** 4 spillere*** 4 singler, 2 doubler 

SENIOR (Motion)**** Indplacering af turneringsledelsen** 4 + 2 2 MD, 1 DD, 3 HD 

SENIOR (Motion) **** Indplacering af turneringsledelsen** 4 spillere*** 4 doubler 

SENIOR (Motion) **** Indplacering af turneringsledelsen** 2 + 2 2MD, 1 HD og 1 DD 

35+ Indplacering af turneringsledelsen** 4 + 2 2 MD, 1 DD og 3 HD 

35+ Indplacering af turneringsledelsen** 4 herrer 4 HD 

50+* Indplacering af turneringsledelsen** 2 + 2 2 MD, 1 DD, 1 HD 

50+* Indplacering af turneringsledelsen** 4 herrer 4 HD 

60+* Indplacering af turneringsledelsen** 2 + 2 2 MD, 1 DD, 1 HD 

60+* Indplacering af turneringsledelsen** 4 herrer 4 HD 

* Spillerne skal være fyldt henholdsvis 35 år i 35+, 50 år i 50+ osv. senest 30. juni den pågældende sæson. 

** Alle Spillere skal være indplaceret på ranglisten, ved tilmelding. 

***4 spillere – holdet kan sammensættes af både herre og damespillere. 

**** Spillere må max have 3000/2400 point hhv. herrer/damer på niveauranglisten. 

 

Det er tilladt at medtage og benytte reserver ift. holdtypen. 

I den enkelte holdkamp stilles med minimum antal herre/damer, som holdtypen foreskriver, således at alle på 

holdet spiller 2 kampe i holdkampen. Men det er tilladt at benytte flere på holdkortet, således at enkelte eller 

flere på holdet kun spiller én kamp i holdkampen. 

Ved uafgjort spilles ét golden sæt, efter forskrifterne i reglementet § 5. 

 

Holdopstilling og styrkeorden 

Holdopstillingen skal sættes i styrkeorden, dvs. med stærkeste spiller/par i 1. single/double osv. Der gælder 

samme styrkeorden for hele turneringen. Hvis styrkevurderingen afviger fra ranglisten, skal de implicerede 

spillere så vidt muligt, indplaceres korrekt, inden tilmelding. 

 

Bolde 

Der spilles med VICTOR Bolde.  

 

Præmier 

Ved deltagelse af 3-5 hold, vil der være medaljer til nr. 1 og 2.  

Ved deltagelse af 6 eller flere hold, vil der være medaljer til nr. 1, 2 og 3. 

 

Pris 

4 spillere/herrer og 2 + 2 hold: 1.800 Kr. 

4 + 2 hold: 2.700 Kr. 

Holdgebyret er det samme uanset hvor mange spillere, der anvendes på holdet. 

 

Tilmelding: 

Tilmeldingsfrist: 14-04-2022 

FAQ til tilmelding: KLIK HER. 

 

Kontaktinfo 

Niklas Petersen BP@badminton.dk, tlf. 70605076  

Arne Tophøj, to@rhe.dk tlf. 22925422 

 

https://badminton.freshdesk.com/a/solutions/articles/22000272303
mailto:to@rhe.dk


 

 

 

Tilvalg/Menu 

Ved overnatning på skole skal der medbringes udstyr til overnatning i klasselokale.  

 

Overnatning lørdag-søndag inkl. Morgenmad søndag 

Overnatning i klasseværelser på Rundhøjskolen, Holmevej 200, 8270 Højbjerg. 

Morgenmads menu: 

Kaffe/the, appelsinjuice, vand 

Rugbrød/Franskbrød, smør, ost, marmelade, rullepølse og nutella 

Havregryn, cornflakes og mælk 

 

Der ligges 500 kr. depositum pr værelse, som returneres ved aflevering af værelset. 

 

Pris 100 kr. pr person inklusive morgenmad. 

 

Lørdag frokost 

Kylling og bacon sandwich samt 0,5 l vand 

Sandwich og vand bringes ud i hallerne kl. 12.00 henholdsvis lørdag og søndag 

 

Pris 50 kr. 

 

Søndag frokost 

Kylling og bacon sandwich samt 0,5 l vand 

Sandwich og vand bringes ud i hallerne kl. 12.00 henholdsvis lørdag og søndag 

 

Pris 50 kr. 

 

Lørdag aften 

Fest lørdag aften afholdes på Savværket, Søren Nymarksvej 8A, Højbjerg kl 19.30 

 

Velkomstdrink: 1 stk. valgfri drikke ved ankomst 

3 retters menu 

Forret (Anrettes på tallerkener)  

Mosaik af laks med brændt løg samt crumble af kyllingeskind  

Hovedret (Serveret som social dining)  

Forårskål med Avocado-ranch Rabarbersalat med mandler & feta Kartoffelsalat med radiser & kikærter i røget 

paprika 

Rødvinssauce med tyttebær & sennepskorn  

Helstegt pattegris og okse på grill (hentes ved grillen) 

Dessert: 

Vanilje panna cotta med rabarberkompot & chokolademousse  

 

Musik: DJ hele aftenen, Vengsgaard & Co samt Tobias Rahim kl. 23.00-23.30 

 

Pris 249 kr.  

 

 

 

Mange hilsner 

DGI Badminton / Badminton Danmark 

 

 



 

 

 

 


