DGI Badminton og Badminton Danmark indbyder til det fælles afsluttende holdturnerings mesterskab, 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:
Lørdag/Søndag
• MAGION, Tinghusgade 15, 7200 Grindsted, 32224960
• Billund Idrætscenter, Kærvej 501, 7190 Billund, 72131770
• Vorbasse Idrætscenter, Drivvejen 1, 6623 Vorbasse, 72141860
• Sdr. Omme Idrætscenter, Stadion Alle 16, 7260 Sdr.Omme, 75341429
• Viadukt Hallen, Blåhøjvej 10, 7200 Grindsted, 30502216
• Lynghallen, Sdr. Boulevard 21, 7200 Grindsted, 32224960
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:
Lynghedeskolen
Tinghusgade 9
7200 Grindsted
Medbring underlag, sovepose mm
Ingen transportmuligheder
Pris for overnatning pr person pr overnatning 40,00 kr.
Menu:
Lørdag/Søndag morgenmad
Grovbrød, rugbrød, pålæg, ost, havregryn, chokolade, smør mælk, juice.
Pris 65,00 kr.
Lørdag frokost
Æg/tomat, leverpostej, frikadeller, små stege kartofler, pasta, salat, agurk, tomat, ærter, majs, rugbrød, kuvertbrød.
Pris 80,00 kr.
Søndag frokost
Lun medister med stegte kartofler, salat som de øvrige dage.
Pris 80,00 kr.
Lørdag aftensmad
Kylling i karry, ris, kuvertbrød, samt salat som frokost lørdag
Pris 100,00 kr.
Måltider betales og bestilles via BadmintonPlayer sammen med tilmelding af holdet
Kontaktperson for U9/11
Erik Thøgersen, 24762776, connyerik02@gmail.com

Mange hilsner
DGI Badminton / Badminton Danmark

