
 

Reglement for DMU 
Reglement for Badminton Danmarks mesterskaber (DMU) for Ungdomsrækkerne U9, U11, U13, U15, U17 og 
U19. 

§ 1 Mesterskaberne afvikles efter det til enhver tid gældende Turneringsreglement i de forhold, som ikke er 
dækket af dette reglement. Mesterskaberne afvikles i alle kategorier i aldersklasserne U9 D (samt U9 D* 
som primært er for spillere oprykket i sæsonen til U11A), U11 ABCD (samt U11A* som primært er for 
spillere oprykket i sæsonen til U13M), U13 MA* (for alle tilmeldingsberettigede U13 M og MA-spillere > 
nr. 36 på NIVEAU, som ikke er programsat i UDM-spilleprogrammet), samt U13 ABCD, U15 MABCD samt 
U17/U19 MABCD rækker. 

 
§ 2 Deltagerne skal være medlem af en under Badminton Danmark og DGI Badminton stående klub 
  

Deltagelse i mesterskaberne er forbeholdt 
1 Danske statsborgere 
2 Statsløse, der i de seneste to år forud for deltagelse har haft folkeregisteradresse i Danmark. 
3 Ikke-danske statsborgere, der i de seneste to år forud for deltagelse har haft folkeregister-

adresse i Danmark. 
  

Spillere, der har repræsenteret et andet land end Danmark i internationale turneringer de seneste to år 
forud for mesterskaberne kan ikke deltage. 
 
I mesterskaberne må kun deltage spillere, som er klassificeret i rækkerne specificeret ovenfor på skæ-
ringsdatoen jf. invitationen. Alle spillere skal deltage if. sin højeste rangering.  
 
Det er fri tilmelding til DMU. Hver spiller må tilmeldes i tre kategorier. 

• Spillere rangeret U13M kan ikke tilmelde sig mesterskaberne. De henvises til UDM. 
o U13M spillere som efter ens NIVEAU klassifikation overstiger det tilladte antal deltagere 

til UDM, vil få mulighed for tilmelding i U13A til DMU til og med søndag efter tilmeldings-
fristen. 

• Spillere rangeret U15E eller U15EM kan ikke tilmelde sig mesterskaberne. De henvises til UDM. 

• Spillere rangeret U17E eller U17EM kan ikke tilmelde sig mesterskaberne. De henvises til UDM. 
o Spillere rangeret U17M kan tilmelde sig enten UDM eller DMU. U17M spillere som tilmel-

der sig mesterskaberne, kan ikke ved frasortering efterfølgende tilmeldes DMU. 

• Spillere rangeret U19E kan ikke tilmelde sig mesterskaberne. De henvises til UDM. 
o Spillere rangeret U19M kan tilmelde sig enten UDM eller DMU. U19M spillere som tilmel-

der sig UDM, kan ikke ved frasortering efterfølgende tilmeldes DMU. 
 
§ 3 Alle tilmeldinger med oplysning om spillernes spillernummer skal foregå via 

BadmintonPlayer. Oplysninger om navn og fødselsdato lagres i et administrationssystem og slettes ikke. 
Fødselsdatoen dokumenterer retten til at deltage i specifikke turneringer. Du kan læse yderligere i Bad-
minton Danmarks privatlivspolitik, læs her.  
 
Tilmeldinger, registreret i BadmintonPlayer, vil efter tilmeldingsfristen blive offentliggjort på Badminton-
Player, jf. gældende regler. Datoer for offentliggørelse af listen vil fremgå af invitationen til DMU. 
 
Tilmeldingsfristen kan variere fra Turneringsreglementet. 

 
§ 4 For deltagelse i mesterskaberne betales til BD et indskud. Indskuddet betales via BadmintonPlayer ved 

tilmeldingen. 
 
§ 5 Rejse- og opholdsudgifter for spillere og ledere er BD uvedkommende. 
 
§ 6 De anmeldende klubber har ansvaret for, at de anmeldte unge spilleres rejse og ophold henholdsvis fore-

går og ordnes på betryggende måde. 
 
§ 7 Invitation til DMU sendes af Badminton Danmark Team Konkurrence og Event til alle klubber ca. 3 uger 

før sidste tilmeldingsfrist. Spillerne tilmeldes i de respektive rækker de er registrerede på skæringsda-
toen som fremgår af invitationen.  

https://badminton.dk/wp-content/uploads/2019/07/Privatlivspolitik-for-Badminton-Danmark.pdf
https://badminton.dk/wp-content/uploads/2019/07/Privatlivspolitik-for-Badminton-Danmark.pdf


 

 
Spillere seedes alene på baggrund af det antal point spilleren har på ranglisten på den i invitationen an-
givne skæringsdato. I doublekonstellationerne er det spillernes samlede antal point der seedes efter. 
 
Spillere der er klassificeret til og ønsker at deltage i UDM kan ikke deltage i DMU. Man kan ikke tilmelde 
sig begge mesterskaber. 
 

 Der gives ikke dispensation til at deltage i anden aldersklasse end den, spilleren tilhører jf. Turneringsreg-
lementets § 2, stk. 1. Allerede givne dispensationer til at deltage i en højere række i åbne turneringer gæl-
der således ikke for DMU. Omvendt kan fx en U11 spiller som er oprykket til U13 deltage i DMU’s U11 A*. 

  
Der kan anmeldes med X-makker i doublerækkerne, men der er ingen garanti for, at Badminton Dan-
marks Team Konkurrence og Event kan finde en makker. 

  
Alle opfordres til at tilmelde med navngivne doublemakker. 

  
Det maksimale antal deltagere kan variere lidt alt efter afviklingssted. I en årgang med 5 rækker (M, A, B, 
C og D) vil det maksimale deltagerantal i rækken ligge på op til 400-500 spillere.  

  
Evt. frasortering sker i henhold til Badminton Danmark ’s rangliste (point) ved den i invitationen nævnte 
skæringsdato. Ved pointlighed foretages lodtrækning.  
 

For at en række oprettes, skal det være muligt at lave mindst 2 puljer af 3 deltagere/par. 
 
§ 3 Procedure for tilmeldinger og program: 

Klubber/spillere tilmelder spillerne via www.BadmintonPeople.dk, og modtager kvittering for tilmeldin-
gerne. Oplysninger om navn og fødselsdato lagres i et administrationssystem og slettes ikke. Fødsels-
datoen dokumenterer retten til at deltage i specifikke turneringer. Du kan læse yderligere i Badminton 
Danmarks privatlivspolitik (læs her) 
 
Skulle der være for mange tilmeldinger udarbejdes en reserveliste. Denne udarbejdes på baggrund af 
den enkelte spillers point på ranglisten uanset kategori. Reserver indsættes ved afbud fra allerede til-
meldte spillere. Der kan ikke indsættes reserver fra reservelisten efter at programmet er lavet (trykt eller 
på nettet), medmindre de er tilmeldt og deltager i andre kategorier. Reserver vil blive indsat på afbuds-
pladser dog med hensyn til Fællesreglement for individuelle turneringer i forhold til seedninger.  
 
Afbud kan kun ske ved skriftlig henvendelse til den kontaktperson der fremgår af invitationen. En spiller 
som udebliver uden afbud idømmes en bøde (jf. gebyroversigten for reglement for individuelle turnerin-
ger). 
 
Programmet vil kunne findes på badminton.dk og badmintonplayer.dk 
 
Arrangementet starter normalt fredag kl. 14.00 og de indledende kampe skal være færdigspillede lørdag 
klokken 19.00.  
Afviklingen vil normalt være således at puljekampe i single afvikles om fredagen, mens alle øvrige indle-
dende kampe afvikles om lørdagen. 
Eventuelle ændringer kan besluttes af arrangøren i samråd med Badminton Danmark ’s Team Konkur-
rence og Event. 
 

§ 4 Dispensationer 
Til denne turnering dispenseres fra reglen om antal kampe pr. dag. Da det er en så stor turnering, kan 
antallet af kampe pr. spiller være flere end foreskrevet i reglerne. 
 
Der dispenseres for reglen om at visse rækker skal afvikles på én dag. Det kan være nødvendigt at af-
vikle rækkerne over flere dage grundet deltagerantallet. 

 
§ 5 Badminton Danmarks hovedbestyrelsesansvarlig for Konkurrence- & Event træffer beslutning til ændrin-

ger i dette reglement.  
 

https://badminton.dk/wp-content/uploads/2019/07/Privatlivspolitik-for-Badminton-Danmark.pdf


 

Badminton Danmarks hovedbestyrelse bemyndiger Badminton Danmarks Team Konkurrence og Event 
til at administrere DMU-reglementet. 

 
§ 6 Arrangørklubben skal være BD behjælpelig med afviklingen. Det forventes at arrangørklubben kan stille 

gratis haller til rådighed for mesterskaberne, samt stille med linjedommere, turneringspersonale og ce-
remoniafviklere m.m. 
 
For dette modtager Arrangørklubben et beløb til dækning af relevante udgifter. BD dækker udgifterne til 
bolde, præmier, dommere og Referee.  

 
Dette reglement er sidst ændret på Badminton Danmark ’s Hovedbestyrelsesmøde den 7. juni 2013. Opdateret 
pr. 1. juli 2022 med godkendelse af BD’s Hovedbestyrelses Eventansvarlige. 
 


