
 

 

FZ FORZA / RSL DANSKE MESTERSKABER SENIOR+, SENIOR OG MOTIONS 
BREDDEHOLD 

 
Det er med stor fornøjelse at Badminton Danmark, DGI Badminton og Højbjerg Badminton Klub kan byde 
jeres hold velkommen til VICTOR DM HOLD (Senior+, Senior, Motion, Bredde). Vi ser frem til en weekend 
fyldt med højt humør, tætte kampe og socialt sammenværd, alt det der hvert år er med til at gøre denne 
turnering, til årets turnering for breddehold. 
 
Her følger en række praktiske oplysninger om arrangementet. Hvis du ikke finder det, du leder efter, er du 
velkommen til at kontakte de personer, som er nævnt i programmet.  
 
Program: 
Lørdag: 
10.00  Kampstart i hallerne   
11.00 – 13.00                     Forudbestilte Sandwich og vand, udleveres på spillestederne 
17.00 – 19.00  Indkvartering på Rundhøjskolen, Holmevej 200, 8270 Højbjerg 
19.30 – 21.00                       Dørene åbnes for fest på Savværket, Søren Nymarks Vej 8A, 8270 Højbjerg  
02.00  Festen lukkes 
03.00  Ro på Rundhøjskolen 
 
Søndag: 
07.30 – 09.00                       Morgenmad på Rundhøjskolen 
09.00                                    Kampene starter i hallerne 
09.30                                    Sidste frist for tjek ud på indkvarteringsstedet 
11.00 – 13.00                     Forudbestilte Sandwich og vand, udleveres på spillestederne 
16.00                                   Kampene slutter i hallerne med medalje overrækkelse 
 
Overnatning: 
Rundhøjskolen 
Holmevej 200 
8270 Højbjerg. 
Depositum pr. klub kr. 500,- afleveres i kontanter i forbindelse med indkvartering. Beløbet tilbagebetales 
ved udtjekning når alt afleveres i samme stand som man modtog lokalerne. 
 
Deltagerne skal selv have luftmadresser/liggeunder og soverposer med. Deltagerne er selv ansvarlige for 
genstande efterladt i lokalerne. 
 
Spillesteder: 
Lørdag/Søndag 

• 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 
 

Vi kan i øvrigt oplyse af cafeteria i alle haller er åbne og der er mulighed for at købe mad og drikkevarer i 
løbet af hele weekenden.  
 
Turneringsleder: 
Christian Blittup, E-mail: senior@hojbjerg-badminton.dk,   Tlf: 40214935 
 
Reglement: 

mailto:senior@hojbjerg-badminton.dk


 

 

 

Der spilles efter ” Fælles reglement for DM HOLD (Senior+, Senior, Motion, Bredde)”, som kan findes her. 
 
 
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. 
 
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. Den samme 

konstellation i double må kun forekomme en gang i hver holdmatch; dog med undtagelse af golden set i 

rækker, hvor der foretages fravalg.  

I 4 spillere/herrer, som kun spiller doubler, skal den stærkeste af de 4 anvendte konstellationer spille 1. 

double/1. HD. 

 

Indtastning af holdopstilling/resultat (VIGTIGT FOR AFVIKLINGEN) 

Der indberettes holdopstillinger på BadmintonPlayer, disse skal være indberettet SENEST 30 min før 

programsat kampstart, det er herefter ”hjemmeholdets”(først listede) ansvar at resultatet bliver indberettet 

resultatet BadmintonPlayer FAQ TIL DETTE. Der er mulighed for at kunne få hjælp ved dommerbordene. 

 
Holdtyper og rækker: 

Senior/Motion Holdtype Kampe/kategorier Golden set 

SEN 4 Spillere 4 Singler, 2 Doubler Ny konstellation i double 

SEN 4 + 2 1 MD, 1 DS, 3 HS, 1 DD, 2 HD Fravalgsmetoden 

SEN (MOT) 4 Spillere 4 doubler Ny konstellation i double 

SEN (MOT) 4 + 2 2 MD, 1 DD, 3 HD Fravalgsmetoden 

SEN (MOT) 2 + 2 2 MD, 1 DD og 1 HD Fravalgsmetoden 

 
 

http://badminton.dk/cms/?cmsid=824&pageid=26170
https://badminton.freshdesk.com/support/solutions/articles/22000246429-hvordan-indberetter-jeg-holdkamps-resultater-

