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Indstilling til HB omkring ændringer af  
DH-turneringen 
HU har tidligere præsenteret et ændringsforslag til DH-turneringen for HB, hvilket senere er sendt i høring 

blandt klubberne med samme indhold. 

Vi vil indledningsvis bemærke, at HU hele vejen igennem processen med forslag til ændringer af DH-

turneringen har lagt stor vægt på åbenhed og ærlighed om begrundelser for ændringsforslagene, ligesom vi 

vægter input og holdninger fra klubber og øvrige interessenter højt. Dette gælder såvel saglige og 

velbegrundede argumenter som den antalsmæssige fordeling af holdninger til de forskellige 

ændringsforslag. 

HU vil ikke forsøge at gennemtvinge ændringer, som størstedelen af klubberne er modstandere af.  

I HU har vi indsamlet og nedskrevet problemstillinger og uhensigtsmæssigheder over flere år og har forsøgt 

at løse så stor en del af dem som muligt med de forslag, der blev sendt i høring. Heldigvis er klubberne 

kommet med god og konstruktiv kritik af forslagene. Argumenterne og begrundelserne har vægtet højt i 

forhold til vores gennemgang, og der er rejst væsentlige problemstillinger i forhold til de foreslåede 

ændringer, som vi enten ikke selv har været opmærksomme på eller har tillagt lille vægt i forhold til de 

problemer, som vi har forsøgt at løse. 

Alle 29 høringssvar er vedlagt som bilag. 

Herunder kommer en gennemgang af de enkelte elementer som foreslås samt vores endelige indstilling til 

ændring. 

 

Strategi 
Ændring af ordlyden i strategien for Badmintonligaen og 1. division, da klubberne er det centrale element i 

hele DH-turneringen, men klubberne er ikke nævnt i teksten for disse to rækker. Det mener vi, at de bør 

være og derfor foreslår vi at ændre formuleringen i strategien til det vedhæftede. 

Det skal bemærkes, at selve formålet med de enkelte rækker fastholdes. 

Indstilling: 

Ændring af ordlyden for Badmintonligaen og 1. division, se bilag på side 6 og 7 i dette dokument. 

Hovedbestyrelsens beslutning:   

Hovedbestyrelsen bakker enstemmigt op om den ændrede ordlyd. 

 

Ændring af turneringsstruktur 
I det oprindelige forslag blev, der lagt vægt på retfærdighed, jævnbyrdighed, fællesskab og geografi, som 

også ville løse en stor del af de problemer, der er med trukne hold og ulighed fra grundspil til slutspil. 

Efter at have læst klubbernes svar er det dog tydeligt, at flere vægter det højere at møde flere 

modstandere på en sæson, ligesom den foreslåede struktur også vil føre til for stor udskiftning mellem 

rækkerne fra år til år. Færre hold i puljerne kan også øge risikoen for, at der bliver større niveauforskel 
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mellem puljerne og lodtrækningen med hold i de enkelte puljer kan dermed få uhensigtsmæssig stor 

betydning. 

Badmintonligaen med antal hold var også en del af høringen, og her er det tydeligt, at de fleste foretrækker 

10 hold, som nuværende.  Flere var positive omkring forslag 2, hvor der indføres kvartfinaler inden Final 4, 

så der er mere på spil omkring de enkelte placeringer i Badmintonligaen. 

Indstilling: 

Ingen overordnet ændring af strukturen, dvs. forsætte med puljer af 8 hold med slutspil. 

 

Hovedbestyrelsens beslutning:   

Hovedbestyrelsen bakker enstemmigt op om fastholdelse af en struktur med puljer af 8 hold.  

 

Indførelse af kvartfinaler i Badmintonligaen, hvor 3 og 4 på hjemmebane møder hhv. 6 og 5 om at komme 

med i Final 4. 

Hovedbestyrelsens beslutning:   

Hovedbestyrelsen er positiv overfor at indføre kvartfinaler mellem nr. 3 – 6 i ligagrundspillet om de sidste 

to pladser i Final4 fra og med sæsonen 2023/24, men rent praktisk skal det kunne lade sig gøre at placere 

disse kvartfinaler i sæsonplanen uden den konsekvens, at Final4 flyttes til maj / juni måned. Kan det ikke 

lade sig gøre, indføres der ikke kvartfinaler. 

 

Holdkampe i Badmintonligaen består af seks kampe 
I høringssvarene er det tydeligt, at der er stor modstand mod at spille 6 kampe i Badmintonligaen, både 

samlet, men især blandt liga og 1. divisionsklubberne. 

Tidligere problemer omkring afvikling af 6 kampe og de problemstillinger, der er rejst i den sammenhæng 

med for mange kampe, hvor udfaldet er givet på forhånd, vil ikke højne niveauet. Ud fra de indkomne 

tilbagemeldinger og argumenter, har vi ikke tiltro til, at det vil blive løst med den foreslåede ændring. Der 

er også et tydeligt argument om, at det professionelle setup omkring banerne ikke må vægte højere end 

graden af professionalisme inden for stregerne. 

Derudover er det kun den tredje sæson, hvor det nuværende format med 9 kampe benyttes. Ved ofte at 

ændre på format og struktur skabes, der ingen kontinuitet og det giver dårlige muligheder for reelt at 

evaluere fordele og ulemper, især også taget i betragtning, at corona har delvist ødelagt de foregående to 

sæsoner. 

Som præsenteret i strategien for Badmintonligaen vægter et professionelt setup dog stadig, og kravene til 

afviklingskonceptet strammes, så der på alle tre baner skal være plads til servedommer. Dermed skabes 

mulighed for, at de internationale serveregler vil kunne følges. 

Indstilling: 

Ingen ændring i antallet af kampe i Badmintonligaen, dvs. forsætte med at spille 9 kampe i en holdkamp. 

Øgede krav til afvikling, som muliggør bedre placering af linje- og servedommer på alle tre baner. 
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Hovedbestyrelsens beslutning:  

Hovedbestyrelsen bakker enstemmigt op om at fastholde modellen med 9 kampe i en holdkamp i 

Badmintonligaen og 1. division. I alle andre rækker spiller man fortsat 13 kampe. 

 

Antal spillere på hold 
Fra sæsonen 2019/20 blev 9-kampsmodellen indført for Badmintonliga og 1. division, hvilket betød at hold i 

disse rækker nu kun skulle bruge minimum 4 herrer og 3 damer. Dette var en forskel på -2 spillere i forhold 

til tidligere for Badmintonligaen og -3 spillere for 1. division. Spillere som i denne sæson kom til at optræde 

på klubbernes underliggende hold samtidig blev 1. division udvidet fra 8 til 16 hold. 

Mange oprykninger for de underliggende hold har efterfølgende medført en skævvridning af de 

underliggende divisioner. Således er andelen af underliggende hold vokset og har skubbet mange af 

breddeklubbernes hold ud af underliggende rækker. 

Eksempelvis indeholder 2. division kun tre 1. hold, hvilket giver problemer i oprykningsspillet med at finde 

hold, der rent faktisk må rykke op i 1. division. Oprykningerne for de underliggende hold betød, at andelen 

af 1. hold faldt i både 1. division, 2. division og 3. division, mens der rykkede så mange underliggende hold 

op, at andelen af 1. hold rent faktisk steg i Danmarksserien. Dette betyder, at det i høj grad er i divisionerne 

at turneringen er blevet fattigere på breddeklubber. 

Bl.a. har ovenstående ændringer ført til uoprettelig skade på de underliggende rækker, da de bedste 

klubbers underliggende hold har fortrængt flere af de øvrige klubbers hold fra de 2. div. til DS. 

 

Vi ser i HU en del af løsningen i, at der skal bruges flere spillere i både Badmintonligaen og 1. division. Fra 1. 

divisions klubbernes side er der dog stor modstand mod at skulle bruge 9 spillere, mens der er mere ligelig 

fordeling af modstandere og tilhængere blandt ligaklubberne. Klubberne med 1. hold i 2. division og lavere 

tilslutter sig forslaget. 

Argumenterne lyder bl.a. at spillerne ønsker at spille to kampe, og hvis dette er et gennemgående tema i 1. 

division, så er der jo også muligheden for at spille 13 kampe i 1. division igen. 

Der er lavet en gennemgang af antallet af brugte spillere i holdkampe for Badmintonligaen (90 kampe) og 1. 

division (112 kampe). I Badmintonligaen benyttes 7 spillere i 17% af kampene mens det for 1. division er 

33%. Der benyttes 9 spillere i 49% af kampene i Badmintonligaen mens det kun er 21% i 1. division. 

Gennemgangen bekræfter billedet af, at 1. divisionsklubberne i højest grad benytter sig af 7 spillere mens 

det sjældent er tilfældet i Badmintonligaen. Det er dog stadig en stor bekymring, at klubberne kan ændre 

antallet af spillere for at styrke underliggende hold i afgørende momenter i løbet af sæsonen, når det 

højere liggende hold ikke længere har noget at spille for. Derfor er det også et væsentligt 

opmærksomhedspunkt fremadrettet. 

 

Indstilling: 

Minimum 9 spillere benyttes i kampe i Badmintonligaen, dvs. øget på 1 dame og 1 herre i forhold til nu. 

Ingen ændring for 1. division, dvs. minimum 3 damer og 4 herrer, som nu. 

 

Evaluering af især 1. division inden for de næste to sæsoner, hvor det kan komme på tale at ændre bl.a. 

antallet af spillere og strukturen for 1. division. 

 

 

 



   

 4   
 

Hovedbestyrelsens beslutning:    

Hovedbestyrelsen bakker enstemmigt op om, at der fra sæsonen 2022/23 skal være følgende antal spillere 

på et hold i 

- BadmintonLigaen, minimum 9 spillere (5 herrer og 4 damer) 

- 1. division, minimum 7 spillere (4 herrer og 3 damer) 

- 2. division til Danmarksserien, minimum 10 spillere (6 herrer og 4 damer) 

 

Mulighed for to hold per klub i 3. division 
En grundtanke bag alle ændringsforslag har været jævnbyrdighed, og med den nuværende opbygning er 

mange hold låst fra at kunne rykke op i 3. division, ligesom nedrykningerne også giver en del 

tvangsnedrykninger fra 3. division. Samlet set gør det, at jævnbyrdigheden i rækkerne bliver mindre da 

flere klubber spillere i andre rækker end deres niveau berettiger til. 

I høringssvarene er der generelt tilslutning til forslaget, men det er tydeligt, at de klubberne, der er 

modstandere af forslaget ser det som en håndsrækning til de større klubber. Som det er dokumenteret og 

pointeret kraftigt i ændringsforslaget, så er det især breddeklubberne, der rammes. Derudover skal 

forslaget ses i forlængelse af næste punkt, hvor det begrænses, hvor mange hold en klub kan have i DH-

turneringen. Dermed opnås der større jævnbyrdighed i rækkerne, hvilket er til glæde for alle klubber. 

Indstilling:  

Mulighed for, at en klub kan have to hold i 3. division, dvs. et ekstra hold per klub. 

Hovedbestyrelsens beslutning:  

Se beslutning under punktet ”max fem hold i DH-turneringen” herunder. 

 

Max fem hold i DH-turneringen 
Dette forslag skal ses i forlængelse af muligheden for to hold per klub i 3. division.  

Generelt er der stor tilslutningen forslaget i høringssvarene. 

Indstilling: 

Max fem hold fra samme klub i DH-turnering, dvs. ændring fra det nuværende med mulighed for max 6 

hold. 

Hovedbestyrelsens beslutning:    

Et flertal i Hovedbestyrelsen bakker op om, at der fra sæsonen 2023/24 indføres en begrænsning på 

maksimalt; 

- 2 hold fra samme klub i 3. division 

- 5 hold fra samme klub i DH – turneringen (Liga til Danmarksserie) 
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Pointsystem for holdkampe 
Det blev foreslået ikke at ændre på pointsystemet for holdkampe ud fra en forventning om, at strukturen 

blev ændret. Der er fra klubbernes side stor opbakning til pointsystemet som det er nu, men der er også 

flere problemer forbundet med trukne hold og afbud til enkelt kampe, som tydeligvis kan få stor betydning 

i de enkelte puljer. 

Det har været tydeligt i denne sæson, at de mange trukne hold har stor betydning i slutspillet, hvilket flere 

klubber også har pointeret. Der findes dog ikke en nem og hurtig måde at løse det problem på, da alle de 

forslag vi har fået præsenteret og selv har udtænkt har en række uheldige negative konsekvenser i en 

anden retning. 

Indstilling: 

Ingen ændring, dvs. point per enkelt kamp og tre bonus point. 

Samlet genevaluering af pointsystemet inden for de næste to sæsoner. 

Hovedbestyrelsens beslutning:  

Hovedbestyrelsen bakker enstemmigt op om, at pointsystem fastholdes uændret samt, at man evaluerer 

pointsystemet efter yderligere et par sæsoner. 

 

Øvrige ændringer 
Vi vil i HU gennemgå hele DH-reglementet og lave de nødvendige tilpasninger i forhold til de nuværende 

regler for at implementere de forslåede ændringer. 

Fleksibilitet 
En stor del af klubberne efterspørger fleksibilitet, og vi foreslår derfor, at der ikke er nogen øvre grænse for, 

hvor mange spillere, der må deltage på et hold. De nuværende regler om at spillere kun må spille på ét hold 

i samme spillerunde vil fortsat være gældende, men det vil give klubberne større frihed til at bruge flere 

spillere end de påkrævede, hvis det er et ønske. Det vil dermed ikke have negativ indflydelse på øvrige hold, 

at der benyttes flere spillere fra en klub på et hold. Denne ændring kræver en gennemgang og nødvendig 

tilpasning af ranglistereglerne. 

Indstilling: 

Ingen øvre grænse for antallet af spillere, der kan bruges på hold i DH-turneringen. 

Hovedbestyrelsens beslutning:    

Hovedbestyrelsen bakker enstemmigt op om større fleksibilitet i brugen af spillere på et hold (se også 

punktet ”antal spillere på hold”). 
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Strategioplæg for DH turneringen 
Holdturneringen er rygraden i dansk seniorbadminton, og visionen og formålet med DH turneringen kan ses 

direkte i forlængelse af BD’s missioner. Unge talenter kan udvikle sig til badmintonspillere i verdensklasse 

ved at blive udfordret konkurrencemæssigt fra de lavere rækker til Badmintonligaen inden de når 

verdenseliten. Glæden ved spillet er DH turneringens gennemgående og bærende element, mens udvikling 

af talenter primært er i fokus i toppen. DH turneringen er ligeledes med til at gøre badminton til en 

folkeidræt, som skaber glæde og giver motion på mange niveauer. Uanset hvilket niveau badminton spilles 

på, så er holdturneringen med til at skabe fællesskab og oplevelser for den enkelte spiller som en del af et 

hold og en klub. Udgangspunktet for DH turneringen er, at der skal være en sammenhæng fra top til bund 

ved, at antallet af spillere, der benyttes på et hold er forholdsvis konstant igennem rækkerne. 

Holdturneringen i Danmark stopper ikke med DH turneringen, og der skal også være en sammenhæng til 

kredsenes holdturnering.  

Badmintonligaen 
I klubberne over hele landet spilles badminton på forskellige niveauer, og Badmintonligaen præsenterer 

international topbadminton, som er forankret ude i de enkelte klubber. Klubberne hviler på skuldrene af 

alle spillerne og de frivillige kræfter, som gør det muligt at vise badminton på højeste niveau. Samtidig 

skabes en økonomisk ramme for såvel ældre, men især yngre danske spillere. Det giver spillerne mulighed 

for at satse på badminton i de 3-4 år det tager at finde ud af om det enkelte topspiller-projekt er holdbart.  

Det tilstræbes, at Badmintonligaen som produkt skal være professionel og ensartet med stor 

jævnbyrdighed mellem holdene. Det tilstræbes også at gøre Badmintonligaen kommercielt interessant, så 

flere seere, både fysisk, men også via livestreaming, vælger badminton til. Det er også med til at 

understøtte Badminton Danmarks digitale strategi, der vil udvikle muligheden for livestreaming ude i 

klubberne.  

1. Division 
1. divisions formål skal være at præsentere de bedste danske talenter i en landsdækkende række, som kan 

understøtte spillerne i deres udvikling såvel økonomisk som spillemæssigt på banen. Klubberne er 

essentielle i disse spilleres udvikling og opstigning til verdensklasse spillere. Glæden ved og fællesskabet 

omkring badminton opstår og fastholdes for den enkelte spiller i klubberne og det træningsmiljø de er en 

del af.  

Det tilstræbes, at fokus er på det udviklingsmæssige, især for de bedste yngre spillere. Disse spillere kan 

blive prøvet af i seniorregi og sent udviklede talenter kan få muligheden for gradvis, at øge deres satsning 

på badminton. 1. division skal have et højt niveau for at fastholde de spillere som fortsat finder glæde ved 

at dyrke badminton på højeste konkurrenceniveau ved siden af uddannelse eller arbejde. Kort sagt 

bindeleddet mellem Badmintonligaen og de lavere divisioner. 

2. og 3. Division & Danmarksserie 
2., og 3. Division samt Danmarksserien skal være for klubber og spillere med konkurrencebadminton på et 

højt motionsniveau med jævnbyrdighed i de enkelte rækker. Glæden ved badminton for den enkelte er i 

fokus sammen med klubliv og motion. Her er flere tidligere topspillere formentlig at finde, tæt på deres 

nuværende bopæl og deres netværk. Det tilstræbes, at holdene i de enkelte puljer befinder sig geografisk 

tæt på hinanden ligesom der også tilstræbes en ligelig fordeling af øst- og vesthold i rækkerne for at sikre 

en udbredelsen af badminton i hele landet. Her udvikles unge spillere, og mange af disse unge spillere får 

deres første seniorerfaringer i disse rækker. Der er ligeledes de "vedholdende", der måske ikke var blandt 
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de bedste i deres ungdomsårgange, men som via gennemgående god fysisk form stadig gør sig mere og 

mere gældende, hvilket giver værdigfuld læring og modstand for de unge talenter. 

 


