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Reglement for spilletilladelse og klubskifte 
 
Deltagelse i alle fælles aktiviteter er betinget af medlemskab af begge organisationer Badminton Danmark og 
DGI Badminton.  
 
En spiller, som er medlem af flere klubber, skal repræsentere samme klub i holdturnering og i individuelle tur-
neringer i den givne aldersgruppe. Det vil sige, at en spiller skal repræsentere den samme klub i henholdsvis: 
• Individuelle ungdomsturneringer/ungdomsholdturneringen 
• Individuelle seniorturneringer/seniorholdturneringen 
• Individuelle senior+ turneringer/senior+ holdturneringen 
 
§ 1 Individuelle turneringer  
Stk. 1 Spilletilladelse til individuelle turneringer. Spilleren skal være medlem af den tilmeldende klub på tilmel-

dingstidspunktet, registreret på www.Badmintonplayer.dk i hhv. Ungdom, Senior, Senior+ og skal til-
meldes igennem klubben. Se Turneringsreglementet (Reglement for deltagelse i individuelle turnerin-
ger) for yderligere information. 

a) En spilletilladelse gælder, indtil en spiller søger om spilletilladelse for en anden klub i en given 
aldersklasse i hhv. Ungdom, Senior, Senior+.  

Stk. 2 Klubskifte kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt af året på www.Badmintonplayer.dk. Den 
afgivende og den nye klub har herefter 10 dage til at godkende klubskiftet, og godkendelsen godtgør, 
at forholdet mellem spilleren og klubben er i orden, hvorved forstås, at spilleren ikke står i restance til 
klubben i forhold til almindelige klubmæssige opkrævninger. Godkendelsen sker ligeledes via Badmin-
tonPlayer.  

Stk. 3 Der kan ikke opnås dispensation for de 10 dage. Er godkendelse ikke opnået ved udløb af de 10 dage, 
så er klubskiftet automatisk godkendt, medmindre den afgivende klub har gjort indsigelse for klub-
skifte til sin kreds. 

 
§ 2 Holdturneringer  
Stk. 1 Udgangspunkt for spilletilladelse til holdturneringen. Spilleren skal være medlem af den klub, man øn-

sker at spille holdturnering for på spilletidspunktet i hhv. Ungdom, Senior, Senior+.  
a) En spiller må spille for flere klubber i samme sæson, men kun for én klub i hhv. Ungdoms-, Se-

nior- og Senior+ holdturneringen. 
b) En spilletilladelse gælder, indtil en spiller søger om spilletilladelse for en anden klub i en alders-

klasse hhv. Ungdom, Senior, Senior+.  
Stk. 2 Alle spilletilladelser skal være registreret på BadmintonPlayer.  
Stk. 3 Spillere, som efter den 31. december i den umiddelbart foregående sæson har spillet i Badmintonli-

gaen til og med Danmarksserien, skal være opmærksomme på særlige regler for klubskifte, karantæne 
og dispensationer, jf. § 3. 

Stk. 4 For alle øvrige spillere skal klubskifte foretages på www.Badmintonplayer.dk.  
a) Den afgivende og den nye klub har efter afgivelse af klubskifte 10 dage til at godkende klub-

skiftet, og godkendelsen godtgør, at forholdet mellem spilleren og klubben er i orden, hvorved 
forstås at spilleren ikke står i restance til klubben i forhold til almindelige klubmæssige op-
krævninger. Godkendelsen sker ligeledes via BadmintonPlayer.  

b) Der kan ikke opnås dispensation for de 10 dage. Er godkendelse ikke opnået ved udløb af de 
10 dage, så er klubskiftet automatisk godkendt, medmindre den afgivende klub har gjort indsi-
gelse for klubskifte til sin kreds. 

c) Spillere, som allerede har spillet holdkamp i den igangværende sæson, idømmes karantæne i 
den førstkommende spillerunde efter godkendt klubskifte (jf. § 2, stk. 4). 

1. Dog kan ingen spiller opnå spilletilladelse, hvis anmodning herom registreres på Bad-

mintonPlayer senere end 31. januar i den igangværende sæson.  

2. En spiller kan maksimalt foretage ét klubskifte i sæsonen efter, at vedkommende har 

deltaget i holdturneringen uanset hvilke klubber, spilleren har repræsenteret (gælder 

dog ikke ved dispensationer). 

d) Enhver spiller er omfattet af reglerne ud fra det højeste niveau, spilleren har spillet på den 
umiddelbart foregående sæson. 
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§ 3 Klubskifte for spillere jf. fra Badmintonligaen til og med Danmarksserien 
Stk. 1 Alle spillere omfattet af §2, stk. 3 skal søge spilletilladelse, selvom spilleren kun flytter klub for delta-

gelse i én aldersklasse (ungdom, senior eller senior+). 
a) Spilleren er omfattet af reglerne ud fra det højeste niveau, spilleren har spillet på den umiddel-

bart foregående sæson:  
b) En spiller kan dog maksimalt foretage ét klubskifte i sæsonen efter, at vedkommende har del-

taget i holdturneringen, uanset hvilke klubber spilleren har repræsenteret (gælder dog ikke ved 
dispensationer). 

Stk. 2 Enhver spiller (Badmintonligaen til og med Danmarksserien) skal senest 1. juni have foretaget et klub-
skifte på www.Badmintonplayer.dk. 

a) Den afgivende og den nye klub har herefter 10 dage til at godkende klubskiftet. Godkendelsen 
godtgør, at forholdet mellem spilleren og den afgivende klub er i orden, hvorved forstås at spil-
leren ikke står i restance til klubben i forhold til almindelige klubmæssige opkrævninger. God-
kendelsen sker ligeledes via BadmintonPlayer.  

b) Der kan ikke opnås dispensation for de 10 dage. Er godkendelse ikke opnået ved udløb af de 
10 dage, så er klubskiftet automatisk godkendt, medmindre den afgivende klub har gjort indsi-
gelse for klubskifte til sin kreds. 

c) Ingen spiller kan opnå klubskifte (spilletilladelse), hvis anmodning herom registreres på Bad-

mintonPlayer senere end 31. januar i den igangværende sæson. 

d) En spiller kan maksimalt foretage ét klubskifte i sæsonen efter, at vedkommende har deltaget 
i holdturneringen, uanset hvilke klubber spilleren har repræsenteret (gælder dog ikke ved di-
spensationer). 

Stk. 3  Karantæneregler (Badmintonligaen til og med Danmarksserien) 
a) Enhver spiller (Badmintonligaen til og med Danmarksserien), som ikke rettidigt jf. § 3 stk. 2, 

har foretaget et klubskifte på www.Badmintonplayer.dk, idømmes karantæne i spillerunde 1-3. 
b) Enhver spiller (Badmintonligaen til og med Danmarksserien), som allerede har spillet hold-

kamp (Badmintonligaen til og med Danmarksserien) i den igangværende sæson, idømmes 
karantæne i de førstkommende 3 spillerunder efter godkendt klubskifte (jf. § 3 stk. 2). 

 
§ 4 Dispensationsregler for geografiske flytninger 
Stk. 1 Der kan opnås dispensation for ved geografisk flytning under følgende betingelser:   

a) For spillere, der har spillet på et hold i Badmintonligaen til og med Danmarksserien, samt på et 
hold til og med kredsens serie 1, såfremt afstanden mellem spillerens nye folkeregister-
adresse og klubbens normale træningsadresse øges og er mere end 50 km (målt efter adres-
seafstand på Google Maps).  

1. Der kan alene opnås dispensation for flytning til en klub, hvis træningssted er belig-
gende tættere på spillerens nye folkeregisteradresse end den hidtidige klubs træ-
ningsadresse.  

b) For alle øvrige spillere, der har spillet på et ungdomshold eller på et hold i kredsens serie 2 eller 
herunder, kan der dispenseres ved geografisk flytning til ny folkeregisteradresse uanset af-
stand.  

1. Der kan alene opnås dispensation for flytning til en klub, hvis træningssted er belig-
gende tættere på spillerens nye folkeregisteradresse end den hidtidige klubs træ-
ningsadresse.  

c) I tilfælde hvor vedkommende spiller ville kunne have opnået dispensation på grund af geogra-
fisk flytning i henhold til § 4, hvis en ansøgning herom var indsendt, kan der meddeles dispen-
sation også for de allerede spillede matcher. I sådanne tilfælde idømmes klubben en bøde (se 
gebyr-oversigten).  

d) Badminton Danmark dispenserer for spillere der har deltaget i Badmintonligaen til og med 
Danmarksserien og den pågældende kreds (for den nye klub) dispenserer for øvrige spillere. 
Når alt materiale er Badminton Danmarks sekretariat i hænde, er behandlingstiden på dispen-
sationsansøgninger almindeligvis 14 dage.  

 
§ 5 Særlige dispensationsregler 
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Stk. 1 Der kan i særlige tilfælde dispenseres i forhold til de fastsatte klubskiftedatoer, såfremt skriftlig an-
modning fremsendes til Badminton Danmark eller den pågældende kreds (for den nye klub).  

a) Det gælder for alle, at en spiller uanset dispensation ikke kan deltage på to forskellige hold 
(inkl. DMU HOLD) i samme pulje i samme sæson.  

b) Badminton Danmark dispenserer for spillere. der har deltaget i Badmintonligaen til og med 
Danmarksserien, og den nye klubs kreds dispenserer for øvrige spillere. Når al materiale er 
Badminton Danmarks sekretariat i hænde, er behandlingstiden på dispensationsansøgninger 
almindeligvis 14 dage.  

 
Dette reglement erstatter tidligere reglement pr. 01-07-2022 med godkendelse af BD’s Hovedbestyrelses 
Eventansvarlige.  
 


