
 

 

Til alle klubber, kredse og landsdelsforeninger.  
(Side 1-4) 
 

 

ANSØGNING OM ÅBNE 
POINTGIVENDE TURNERINGER FOR 
SÆSONEN 2023/2024  

 



 

Kære alle klubber, kredse og landsdelsforeninger.  
 

Det er derved nu tid til at ansøge om åbne individuelle turneringer for sæsonen 2023/2024.  
 
Vores fælles mål er at så mange planlagte turneringer som muligt skal gennemføres, så udbud og 
efterspørgsel så vidt muligt passer sammen. For at søge en turnering skal klubben være medlem af både 
Badminton Danmark og DGI. 

• For at kunne få adgang til ansøgning af turneringer, skal man være oprettet som bruger på 
BadmintonPlayer, samt man skal være administrator for sin klub. Har klubben mistet deres kode, så 
send en e-mail til bp@badminton.dk for at få support.  

 
Alle klubber, kredse og landsdelsforeninger skal ansøge om turneringer senest tirsdag den 1. november 2022.  

• Ansøgningerne kan tastes på www.badmintonplayer.dk.  
• Man skal lave en ny ansøgning, det er ikke muligt at genansøge sine tidligere turneringer  
• Alle klubber vil få svar på deres ansøgninger ca. 15. februar 2023.  

 
Læs venligst vedlagte grundigt før I ansøger.  
 
Alle de ansøgte turneringer vil efter ansøgningsfristen blive behandlet, hvor vi i fællesskab vil forsøge at:  

• tilgodese så mange som muligt. 
• der geografisk ikke er turneringer, som konkurrerer om deltagerne på lokalt niveau. 
• der bliver så mange turneringer som overhovedet muligt, men samtidig så få potentielle aflysninger 

som muligt.  
• give godkendte turneringer bedre økonomi ved et større deltagerpotentiale.  
• fordele rækker og årgange bedst muligt, så de unge spillere kan spille sammen på deres niveau. 

o Turneringer tildeles fortrinsvis til klubber med egne spillere i de ansøgte rækker. 
• Tilgodese at rækker med sammenlægningsmulighed så vidt det er muligt godkendes ved samme 

arrangør. Se næste side 
 
Dette opnår vi ved fælles mellem Badminton Danmark og DGI  

• at koordinere alle BCD-turneringer i lokale sæsonkoordineringsgrupper.  
• at koordinere M- og A-turneringer i tre fælles regionale koordineringsgrupper, Nord, Syd og Øst.  
• at koordinere den samlede sæsonplan i en central koordineringsgruppe.  

 
Turneringer kan kun ansøges efter den 1. november 2022 ved at kontakte Badminton Danmarks 
Administration. Disse vil få 2. prioritet og vil kun kunne tildeles såfremt der er ledige weekender efter 1. 
fordeling. Godkendte turneringer medtages i den fælles sæsonplan.  
 

Bemærk venligst 
 
Særlige turneringsrunder 
Der vil i sæsonen 2023-2024 være mulighed for at ansøge alternative turneringsformer i eliterækken et antal 
gange i sæsonen. 
LM vil blive spillet som ’lige-årgangsturnering’, hvilket betyder at vi spiller U10, U12, U14 osv. i stedet for U9, 
U11, U13 osv. 
 

Hvilke rækker kan man med fordel søge sammen? 
Der henvises til skema i turneringsreglementet, som viser hvilke kategorier i de enkelte rækker man kan 
sammenlægge, som man med fordel derfor bør søge sammen.  
 
U23-turneringer 
Der vil i sæsonen 2023-2024 blive afviklet to U23-turneringer. Disse vil ligge i hver sin halvdel af sæsonen – én i 
Øst og én i Vest. I U23 kan deltage U17 og U19 spillere, og turneringerne placeres derfor sammen med 
U17/U19.  



 

 
Hvis turneringer i ungdom M-, U15A- og U17/U19A TURNERINGER  
Hvis turneringen afvikles på én dag skal: 

• alle M rækker og U15 A- og U17/U19 A rækker på BadmintonPlayer af turneringsarrangøren 
begrænses, så spillerne kun kan tilmelde i 2 kategorier (turneringen må gerne udbydes i single, double 
og mix) 

• der skal min. være dommer til rådighed i alle M finaler - gerne semifinaler også 
• For at få godkendt en ungdoms mesterrækketurnering skal den ansøgende klub minimum have én 

dommer tilknyttet klubben 
 
Forklaring til ansøgning og vedlagte skemaer 
 
De weekender der er åbne for ansøgning kan ses på vedlagte skemaer for henholdsvis ungdom og senior. Alle 
felter med tekst eller skraveret er ansøgningsbegrænsede eller lukkede. Husk at: 

• det kun er uger, der ses ud af vedlagte kalenderoversigt, der kan benyttes.  
• ændre status fra kladde til ansøgt, ellers behandles turneringsansøgningen ikke. 
• det er vigtigt at tilkendegive alternative uger, hvis dette er en mulighed. 
• indtaste hvilke dage I ønsker turneringen; særligt vigtigt hvis der afvikles en endagsaktivitet. B-, C- og 

D- rækker og U11A SKAL, hvis de ikke er en del af en større turneringsaktivitet, afvikles som en 
endagsaktivitet.  
I kan ikke komme videre med ansøgningen, hvis I ikke har indtastet jf. ovenstående. 

• Ansøg kun det antal turneringer, som I ønsker at afholde. 
• Antallet af baner til rådighed og antal rækker skal være fornuftigt afstemt. En god turnering skal helst 

ikke have mere end 10 – 12 spillere pr. bane pr. dag 
• Hvis en turnering deles på lørdag og søndag, så ansøg rækkerne således, at der er gode muligheder 

for sammenlægning ved lille tilslutning, fx U9, U11 og U13 den ene dag og U15 og U17/U19 den anden 
dag. 

• Der er flest ansøgninger til turneringer i perioden oktober til april, så chancen for at få godkendt en 
turnering er større, hvis du søger udenfor dette tidsrum. 

• Indskud SKAL fastsættes endeligt for alle ansøgninger inden ansøgningen kan afleveres og behandles.  
• Alle turneringer skal ansøges på ny hvert år ellers vil de bortfalde.  
• Husk at klubben skal være medlem af både Badminton Danmark og DGI for at kunne ansøge om at få 

en turnering i sæsonplanen. 
• I skemaerne fremgår det på udvalgte runder om der er særlige vilkår for enkelte rækker; 

o EP – E-pointturneringskoncept inkl. M. 
o P – Puljeturneringskoncept. 
o B – Begrænset tilmelding. 
o 1 – Der tildeles 1 turnering på landsplan. 
o 2 – Der tildeles 2 turneringer på landsplan.  
o Kbh – Der tildeles udelukkende turneringer i Københavnsområdet.  
o Ø – Klubber øst for broen kan ansøge. 
o V – Klubber vest for broen kan ansøge. 
o U17/U19 – U17E og U19E spilles som samlet turnering. 

 
Husk at deltagerindskud pr. række skal have et rimeligt niveau i forhold til turneringen. Niveauet skal 
godkendes af den centrale sæsonkoordineringsgruppe. 
 
Det skal du vide specifikt, hvis du søger UNGDOM ELITETURNERINGER 
Kun datoer, der er markeret på vedlagte skema, kan benyttes.  

• Klubben vil inden for 4 dage efter tilmeldingsfristens udløb modtage programfil, med seedninger, 
lodtrækninger og tidssætning. Det er ikke tilladt at ændre i dette, der kan dog efter offentliggørelse 
indsættes reserver efter gældende reglement.  

• Husk krav om minimum en dommer fast tilknyttet klubben for klubber med Badmintonligahold og 
Danmarksturneringshold i øvrigt, samt for individuelle eliterækketurneringer. 



 

• Ungdomseliteturneringer tildeles fortrinsvis til klubber med egne E-række spillere i den ansøgte 
aldersgruppe. 

• Ungdomseliteturneringer vil blive placeret så centralt i landet som muligt, da der kun udbydes 1 
landsdækkende turnering i en runde. 

 
Prissætning 
 
Hvor meget må en turnering koste. Det er der ingen faste regler om, men vi bifalder at prisen og produktet, 
som spillerne får, er rimelig afstemt: 

• Spilles der i puljer eller cup (alle rækker op til 4 bør spilles som pulje) – single SKAL afvikles som puljer 
ved ungdomsturneringer. 

• Forældres første møde med badmintonturneringer skal ikke være et prischok. Hold derfor gebyret på 
et minimum, se nedenstående skema.  

• De store udgifter for turneringsarrangøren rammer især de rækker hvor boldforbruget er højere - og 
hvor der er udgifter til dommer (E- og M-rækker). Det er rimeligt, hvis det afspejles i prisen. 

• Ved overnatningsturneringer bør badmintongebyr og overnatning/forplejning være adskilt, så der kan 
betales for det, som spilleren ønsker at bruge. 

Vi har udarbejdet nedenstående vejledende priser, som fortsat skulle gøre det attraktivt at afholde turneringer 
for klubben, men også være rimeligt for forældre. Især opfordrer vi til, at det første møde med 
badmintonsportens prisniveau er rimeligt.  
Hvis klubben har gratis halleje, bør nedenstående priser kunne sænkes - og er der en stor halleje på + 200,- kr. 
pr. time kan lidt højere priser være rimeligt. Vi vil kigge på turneringernes priser, og have det med i 
overvejelserne når turneringerne skal fordeles. 
 

Rækkeeksempler 
Single 
pulje 

Double cup 
Double pulje/ 
Swiss Ladder 

(Monrad) 
U9 D – U11 D 100 (100) 120 

U11 C – U13 D – U15 D 110 (110) 130 

U11 AB – U13 ABC – U15 BC – U17/U19 C/D 130 (130) 150 

U15 A – U17/U19 B 150 170 180 

U13 M – U15 M – U17/U19 A  170 190 210 

U17/U19 M 190 210 230 

U15 E – U17 E – U19 E 230 260 280 
 

 
Yderligere oplysninger vedr. sæsonplanlægning kan fås ved henvendelse til  

• René Jeppesen, event@badminton.dk / 70 60 50 76.  
 
Med venlig hilsen. 
Badminton Danmark og DGI Badminton 


