DGI Badminton og Badminton Danmark indbyder til det fælles afsluttende holdturneringsmesterskab, hvor vinderne af
de lokale fælles holdturneringer mødes nu om at blive ”Danske mestre for ungdomshold”.
Se venligst oversigt over indbudte hold.
Tid og sted:
Afvikling er den 23. – 24. april 2022:
Spillesteder
•
•
•
•
•

Lillebæltshallerne - Færøvej 74-76, 5500 Middelfart
Strib Fritid og Aktivitetscenter - Ny Billeshavevej 1, Strib, 5500 Middelfart
Vestfynshallerne - Idrætsvej 9, 5580 Nørre Aaby
Ejby Hallen - Halvej 5, 5592 Ejby
Gelsted Hallen - Sportsvænget 3, 5591 Gelsted

Pris – holdgebyr
4+2
4 spillere/piger <3800 4 spillere/piger >=3800
2+2
2.400 kr.
DMU Hold
1.300 kr.
1.500 kr.
1.600 kr.
Prisen er den samme for holdet uanset hvor mange spillere, der anvendes på holdet.

4+3
3.150 kr.

Holdtyper
Danmarks bedste ungdomshold afvikles i de holdtyper, hvor der har været hold tilmeldt i de lokale fælles
holdturneringer i hele Danmark.
Tilmeldte hold i en aflyst række kan tilbydes at spille med i en alternativ række.
Reglement
Reglement for fælles Danske Mesterskaber for Ungdomshold (DMU Hold) - Tillæg til Fælles reglement for
ungdomsholdturneringen (UH) – som kan findes her.
Holdtyper
4 Spillere
a. 4 spillere kan udbydes i:
i. 4 spillere – fri sammensætning af hold (dreng/pige)
ii. 4 piger – kun pigespillere
b. Holdet består af 4 – 8 spillere pr. holdkamp.
c. Der spilles 2 doubler og 4 singler i hver holdkamp
d. Samme spiller må højst spille 1 double og 1 single.
e. Hvis holdkampen ender uafgjort 3 – 3 spilles et golden set med en ikke tidligere anvendt doublekonstellation af de
spillere, som har deltaget i holdkampen.
Vinderen af golden set vinder holdkampen med 4 – 3.
2+2
a. Holdet består af 2 – 4 drenge og 2 – 4 piger pr. holdkamp
b. Der spilles 2 MD, 2 DS, 2 HS, 1 DD og 1 HD i hver holdkamp.
c. Piger kan ikke spille på en ”drengeplads”, og drenge kan ikke spille på en ”pigeplads”.
d. Samme spiller må højst spille 3 kampe i hver holdkamp. Dog kun 1 kamp i hver kategori.
e. Hvis holdkampen ender uafgjort 4 – 4, spilles der et golden set i mixdouble med fri opstilling af de spillere, som har
deltaget i holdkampen.
Vinderen af golden set vinder holdkampen med 5-4.

4+2
a. Holdet består af 4 – 8 drenge og 2 – 4 piger pr. holdkamp
b. Der spilles 1 MD, 1 DS, 3 HS, 1 DD og 2 HD i hver holdkamp.
c. Piger kan ikke spille på en ”drengeplads”, og drenge kan ikke spille på en ”pigeplads”.
d. Samme spiller må højst spille 2 kampe i hver holdkamp. En af disse kampe skal være ren double, så kombinationen
mix og single er ikke mulig.
e. Hvis holdkampen ender uafgjort 4 – 4, spilles der et golden set i mixdouble med fri opstilling af de spillere, som har
deltaget i holdkampen.Vinderen af golden set vinder holdkampen med 5-4.
4+3
a. Holdet består af 4-5 drenge og 3-4 piger pr. holdkamp
b. Der spilles 2 MD, 2 DS, 2 HS, 1 DD og 2 HD i hver holdkamp
c. Piger kan ikke spille på en ”drengeplads”, og drenge kan ikke spille på en ”pigeplads”.
d. Alle må spille op til to kampe, i to forskellige kategorier.
Ingen spiller kan deltage på mere end ét hold ved danske mesterskaber for ungdomshold.
Udtagelse af hold
De deltagende hold ved DMU Hold, deltager i samme række/niveau, som de har deltaget i lokalt. Kredse og landsdele
udtager hold til DMU Hold på baggrund af tildelte pladser til turneringen.
Rækker med min. 3 hold gennemføres. Rækker med 2 hold gennemføres kun, hvis alle tilmeldte hold ønsker at spille.
Seedning og lodtrækning for alle pulje- og slutspil foretages inden DMU Holdturneringernes start og spilleprogram
publiceres på forhånd.
Holdsammensætning
Der gælder de samme regler for holdsammensætning, som til den lokale turnering. Klassifikationen pr. 1. juli i den
pågældende sæson er den gældende. Dog gælder det, at spillere, som efter 1. juli 2021 har fået bevilget nedrykning af
Team Konkurrence & Event, kan spille efter den nye klassifikation.
Spillere
Alle som overholder kriterierne i §9 i UH reglementet, og som er medlem af klubben er spilleberettiget på udtaget
hold, men holdturneringsarbejdsgruppen anbefaler at der prioriteres spillere som har deltaget på holdet.
Præmier
Der vil være medaljer til nr. 1, 2 og 3 og pokal til vinderen i de afviklede årgange/rækker.
Tilmelding
Foregår på Badmintonpeople under holdtilmelding. Du skal være ”klubadministrator” for at kunne tilmelde. Der skal
betales ved tilmelding med Dankort eller Visa.
Alle spillere og ledere som skal tilmeldes holdet, skal være oprettet på BadmintonPlayer.
TILMELDINGSFRIST 24/3-2022
FAQ til tilmelding kan findes her
Niklas Pedersen, BP@Badminton.dk tlf. 70605076.
Yderligere information hos Arne Tophøj, to@rhe.dk tlf. 22925422.

Bolde:
Der spilles med FZ FORZA eller VICTOR bolde i alle årgange.
Overnatning og transport:
Bestilling af skoleovernatning sker er først til mølle-princippet - der er begrænsede overnatningspladser på de 2
skoler.
Lillebæltsskolen
Skippervej 1
5500 Middelfart
Nørre Aaby Skole
Skolevænget 9
5580 Nørre Aaby
Overnatning i klasseværelser på egne medbragte madrasser/soveposer.
Klasselokaler SKAL afleveres fejet, borde sat på plads og skraldespande tømt.
Overnatning bestilles holdvis på mail mrfaerch@hotmail.com og skal være betalt inden ankomst, idet der er
begrænsede pladser, er bestilling først godkendt, når betaling er modtaget – betaling sker via mobilepay til 30898067
med angivelse af klub og række. Der skal være minimum en voksen pr. hold, som overnatter på skole - forældre har
ligeledes mulighed for at overnatte med spillere/hold.
Morgenmad indtages i den hal, hvor man spiller og morgenmad bestilles/betales sammen med anden forplejning ved
tilmelding på Badmintonplayer
Pris: kr. 50,00 pr. person pr. overnatning
Klubberne/holdene står selv for transport imellem spillesteder og overnatningssteder. Såfremt man vælger
overnatning på skole, skal klubber som skal spille i Ejby Hallen, Gelsted hallen og Vestfyns Hallerne booke overnatning
på Nr. Aaby skole. For klubber som skal spille i Strib og Lillebæltshallerne, skal klubber booke overnatning på
Lillebæltsskolen.
Menu:
Morgenmad lørdag/søndag:
Havregryn m. mælk
Yoghurt m. müsli
Nybagt brød m. ost, marmelade og pålæg
Rugbrød – ELLER TILSVARENDE
Morgenmad pr. person pr. måltid kr. 50,00
Frokost lørdag/søndag:
Rugbrød m. pålæg, lun leverpostej og anden lun ret.
Pastasalat mm – ELLER TILSVARENDE
Frokost pr. person pr måltid kr. 75,00
Aftensmad lørdag:
Lasagne eller lign. (flere forskellige) med salat og brød
Aftensmad pr. person pr. måltid kr. 85,00
Udover den anførte menu vil der være et begrænset udbud af mad fra hallernes normale sortiment.
Måltider betales og bestilles via BadmintonPlayer sammen med tilmelding af holdet

Kontaktperson for U15:
Jørgen Færch, 30898067, mrfaerch@hotmail.com

Mange hilsner
DGI Badminton / Badminton Danmark

