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BAGGRUND 

  
Det er karakteristisk for badminton og forskelligt fra mange andre sportsgrene, at spillet skal være fortløbende fra første 
serv til kampen er slut, undtagen i de definerede ophold, eller hvis spillet er afbrudt (Spillereglerne, lov 16.1). 

Badmintons udvikling og professionalisering betyder stadig øget TV-eksponering og mediebevågenhed, men også mere  
fokus på opførsel og fairness på banen såvel som pres på spillernes sundhed og sikkerhed. 
 
Turneringsprogrammet er intensivt. Nogle spillere bærer skader med sig fra én turnering til den næste, og spillere kaster 
sig mere på banen end før. Denne udvikling har ført til, at referee og turneringslægen bliver kaldt på banen oftere for at 
håndtere alvorlige skader, som somme tider forårsager betydelig og overdreven forsinkelse af spillet. 

Formålet med dette dokument er at afklare for spillere og trænere, hvad der kan og ikke kan gøres i tilfælde af skader eller  
sygdom på banen, at respektere spillernes helbred og sikkerhed såvel som loven om fortsat spil og fairness på banen. 

 
PROCEDURER 

 
1. Hvis en spiller beder dommeren om at modtage lægehjælp, skal dommeren tilkalde referee til banen ved at 

løfte sin højre hånd, forudsat at henvendelsen vedrører en ægte skade eller sygdom. 
 

2. Referee vil så komme hurtigt på banen ledsaget af turneringslægen. 
 

3. Referee og turneringslægen skal søge at afklare situationen så hurtigt som muligt, så spillet kan 
genoptages. Turneringslægen skal undersøge spilleren og stille en diagnose. 

 
4. Turneringslægen skal informere spilleren og referee om, hvorvidt det er tilrådeligt at fortsætte med at spille. 

 
5. Om nødvendigt eller efter anmodning må turneringslægen kun udøve behandling, som ikke forsinker spillet 

(f.eks. påføre kølespray for at lindre smerte og kun én gang under spillet i en kamp, eller tage de nødvendige 
skridt for at stoppe et blødende sår osv.). 

 
6. Påføring af tape eller forbinding er kun tilladt i ophold og uden at forårsage forsinkelse. Fjernelse af tape kan 

kun ske, hvis spillet ikke forsinkes. 
 

7. Når turneringslægens råd er modtaget, skal spilleren hurtigt beslutte sig for at fortsætte eller at stoppe 
spillet og informere dommeren og referee om beslutningen. At forsinke denne beslutning eller  
genoptagelsen af spillet er et brud på loven om fortsat spil og kan blive straffet som sådan. 

 
8. Spilleren må kun fjerne sko eller strømper, hvis vedkommende bedes om det af turneringslægen, da dette 

anses for forsinkelse af spillet. 
 

9. I tilfælde af krampe kan turneringslægen kun kaldes på banen én gang for behandling med kølespray for at 
lindre smerten. 

 
10. I tilfælde af en åbenlyst alvorlig skade, hvor der ikke synes at være tvivl om, at spilleren ikke kan fortsætte 

spillet (f.eks. en sprængt akillessene, et sprængt ledbånd i knæet, besvimelse osv.), skal turneringslægen 
starte førstehjælp på banen og så hurtigt som muligt sikre, at spilleren bliver transporteret til et hospital eller 
anden nødhjælp. 

 
11. I opholdene kan en holdofficial (træner, fysioterapeut eller endda turneringslægen, hvis denne accepterer at 

gøre det) udføre enhver form for behandling af en skadet spiller. For at maksimere behandlingstiden og for 
at være klar til at spille ved opholdets slutning bør spillere være proaktive med deres anmodning om 
behandling (f.eks. ved at underrette deres træner om intentionen om at søge behandling i opholdet), således 
at spillet ikke forsinkes. 


