
 

Bilag 3. Turneringsformer 
 

Når du skal lave en turnering, skal du bl.a. vælge hvilken turneringsform, som du vil bruge. I danske 
ungdomsturneringer på breddeniveau, anbefaler vi, at der spilles så mange kampe, som deltagerantal og 
tidsramme giver mulighed for.  
 
Reglementstekst: 
I M- og A-rækkerne SKAL der spilles pulje-cup i single og som udgangspunkt også i double og mix, hvis det er 
muligt i forhold til deltagerantallet og hvorvidt turneringen afvikles over en eller to dage. 
 

• Ovenstående betyder i praksis at der i de fleste M- og A-rækketurneringer over 2 dage er plads til at 
spille pulje-cup i ALLE kategorier 

• Der vil i de fleste tilfælde kunne spilles med puljer á 4 spillere i single 
• Hvis der kun er op til 4 spillere/par i en række, så SKAL turneringen afvikles som pulje 

Et alternativ til pulje-cup kan være Cup med Bonusturnering (se turneringstyper FAQ TP). Den har en hurtigere 
afvikling end pulje-cup, og kan sikre 2 kampe til alle deltagere. 
I todages turneringer må en spiller max. spille 9 kampe pr. dag. 
 
I B-, C- og D-rækkerne SKAL der spilles pulje-cup i single med udgangspunkt i 4 spillere i hver pulje- og pulje-
cup i double og mix, hvis det er muligt i forhold til deltagerantallet og tidsrammen for turneringen.  
I D-rækken kan anvendes andre turneringsformer, som giver min. 3 kampe inden for et begrænset tidsrum, fx 
Swiss Ladder turneringsformen. Se bilag vedr. turneringsformer. 

• BCD-rækker afvikles normalt på en dag, så her kan mulighederne for pulje – cup være mindre ved 
samme deltagerantal, men ofte er der ingen eller kun en lille mixrække i disse rækker 

• Det er vigtigt at minimere ventetiden i BCD-rækken. Det kan bl.a. gøres ved at lave puljer med 4 spillere 
i hver pulje, så der ikke er nogen oversidder i kamprunderne 

• Hvis der kun er op til 4 spillere/par i en række, så SKAL turneringen afvikles som pulje 
• En singlerækker med op til og med 6 deltagere anbefales spillet som én pulje. Det giver 5 kampe til 

hver spiller – og kommer der et afbud ødelægger det ikke puljen (i modsætning til 2 puljer á 3 spillere) 
• I endages turneringer må en spiller max. spille 11 kampe. 

 
Specielt i D-rækken er det ekstra vigtigt at lave en god turnering, så spillernes/forældrenes første møde med 
badmintonsporten er en god oplevelse. Der kan fx bruges følgende turneringsformer: 

• Pulje – cup hvor flere eller alle spiller videre i cup (i TP kan vælges at sende flere/alle videre til cup) 
• Swiss Ladder kan anvendes. Denne turneringsform giver ALLE deltagere samme antal kampe (dog 

ikke ved ulige antal spillere) 
• Vær’ dog opmærksom på, at det kan virke uretfærdigt for nogen at anvende Swiss Ladder, da der ikke 

spilles en decideret finale. Hvis der spilles min. 5 runder vil turneringen sandsynligvis få den ”rigtige” 
vinder. Derfor er det vigtigt i programmet at informere om denne turneringsform (se turneringstyper 
FAQ TP). 

 
Hvis du er i tvivl om hvilken turneringsform, som du skal vælge, så kan du kontakte Konkurrence- og 
Eventafdelingen for yderligere vejledning. 


