
  

              
 

 

PRAKTISKE INFORMATIONER DMU HOLD U9-11 i Grindsted. 
 

Velkommen til VICTOR DANSKE MESTERSKABER FOR UNGDOMSHOLD 2022, hvor vinderne af de lokale fælles 

holdturneringer mødes nu om at blive ”Danske mestre for ungdomshold”. 

 

Her følger en række praktiske oplysninger om arrangementet. Hvis du ikke finder det som du leder efter, er du 

velkommen til at kontakte turneringsledelsen. 

 
OVERNATNING LYNGHEDESKOLEN  
Adresse: Tinghusgade 9 
7200 Grindsted 
http://lynghedeskolen.skoleporten.dk/sp 
 
Fredag indkvartering 20.00 - 21.30 – Kontakt Erik Thøgersen 24 76 27 76, 15 min før ankomst 
Lørdag udkvartering  Senest kl. 09.00  
Lørdag indkvartering 17.00 - 22.00 Nattevagter fra 22.00 - 09.00 
Søndag udkvartering Senest kl. 09.00  
   
I åbningstiden er skolen bemandet af vagter.   

 
Ingen transport mellem hallerne. (Afstand fra MAGION til Lynghallen 500m. Til de 2 øvrige steder 10 km) 

 

Der medbringes sovepose, liggeunderlag/luftmadras og evt. hovedpude. 

Det er ikke tilladt at tage dobbeltluftmadrasser med til enkeltpersoner, da de fylder for meget. 

Indkvarteringsstedet SKAL være ryddet, fejet og forladt søndag kl. 8.30 

 

Husk værdigenstande er på EGET ANSVAR – lad dem evt. blive hjemme. 

 

Lørdag: 

07.30 – 08.30 Morgenmad i Magion 

11.30 – 14.00  Frokost på spillestederne (spillere i Lynghallen spiser frokost i MAGION) 

18.00 – 20.00 Aftensmad i Magion 

19.00 – 21.00 Fri brug af svømmehallen (HUSK badetøj) og frispil i hallerne. 

22.30 Ro på overnatningsstedet. 

 

Søndag: 

07.00 – 08.30 Morgenmad i Magion  

08.30 Skolen skal være rengjort inden søndag morgen kl. 08.30 

12.00 – 14.00  Frokost på spillestederne (spillere i Lynghallen spiser frokost i MAGION) 
 

Spillesteder: 

 

• MAGION, Tinghusgade 15, 7200 Grindsted 

• Lynghallen, Søndre Boulevard 21, 7200 Grindsted 

• Vorbasse Fritidscenter, Drivvejen, 6623 Vorbasse 

 

Turneringsleder: 

Erik Thøgersen - connyerik02@gmail.com  

Karsten W. Hansen   karstenw@mail.dk 
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Indtastning af holdopstilling/resultat (VIGTIGT FOR AFVIKLINGEN) 

Der indberettes holdopstillinger, samt resultater via BadmintonPlayer.dk, som det har været gældende i den lokale 

holdturnering, FAQ til Indberetning af holdopstilling/resultat (det kræver holdleder login for at kunne indberettet). 

Det er holdet som står først på holdkortet, som er ansvarlig for resultat indberetning. Det er VIGTIG at dette bliver 

gjort, og såfremt man er i tvivl, kan man henvende sig til  

 
Holdopstilling og afvikling af holdmatch: 

• Inden holdkampen går i gang, godkender holdlederne modstanderens opstilling. Herefter kan kun gøres 

indsigelser mod brug af ulovlige spillere – eller forkert anvendt styrkeorden 

• Såfremt en holdleder ikke ønsker at godkende opstillingen, skal det anføres hvad der protesteres imod til 

turneringsledelsen 

• Forinden holdmatchen igangsættes, skal den klub, der protesteres imod have mulighed for at tage protesten 

til efterretning og ændre opstilling i overensstemmelse hermed 

• Kampene afvikles på hold med 4 spillere medmindre andet aftales i rækkefølgen – 1. double – 2. double – 1. 

single – 2. single – 3. single – 4. single – evt. golden set 

• Kampene i 4+2 afvikles i rækkefølgen DD – 1. HD – 2. HD – MD – DS – 1. HS – 2. HS – 3. HS – evt. golden set 

• Kampene i 4+3 afvikles i rækkefølgen 1. MD – 2. MD – 1. HS – 2. HS – 1. DS – 2. DS – 1. HD – 2. HD – DD; dog 

under hensyntagen til låste kampe og pausetid 

• Senest når 4. single/3. HS/DD i holdmatchen sættes i gang informeres dommerbordet, så de kan planlægge 

næste holdkamp 

• Hvis en holdkamp ender uafgjort, afvikles et golden set. I 4 spillere en ny doublekonstellation og i 4+2 en 

mixdouble med frit valg af spillere. I begge tilfælde af de spillere, som har deltaget i holdkampen 

Skadede eller syge spillere: 

• Såfremt en spiller bliver skadet eller ikke fuldfører en kamp, tabes den kamp, som spilleren må trække sig fra. 

Der må indsættes en ny spiller i holdkampen i stedet for den skadede/syge spillers eventuelle anden kamp i 

holdkampen.   

• Hvis skaden sker i første holdkamp, og holdopstillingen til 2. holdkamp allerede er afleveret, skal hele 

holdopstillingen ændres efter ny styrkeorden til 2. holdkamp.   

• En spiller, som har trukket sig fra en kamp med en skade/sygdom, er ikke længere disponibel for holdet, og 

må ikke deltage i flere kampe til DMU Hold.  

• En spiller må kun deltage på et og samme hold under DMU Hold. En spiller kan i princippet godt være reserve 

på flere hold, men kan kun spille for det hold, som han indtræder på. 

Styrkeorden: 

HUSK AT DMU Hold betragtes som en samlet spillerunde. Derfor må der ikke ændres i styrkeorden i løbet af 

turneringen. Opstillingen i første holdkamp er gældende. 

 

Afbud/ændringer: 

Afbud og ændringer meldes til turneringslederen. 

 

Det er ikke nødvendigt at melde brug af en spiller, som ikke er tilmeldt på BadmintonPeople. Det afgørende er, at det 

hold, som I sætter på holdseddelen, er lovligt. 

Der refunderes ikke deltagergebyr ved afbud, hverken holdgebyret eller overnatning/forplejning. 

Med håb om en dejlig weekend med masser af god badminton. 

 

 

Badminton Danmark / DGI Badminton 

Niklas Petersen / Arne Tophøj 

https://badminton.freshdesk.com/support/solutions/articles/22000246429-hvordan-indberetter-jeg-holdkamps-resultater-

