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Kære Nordjyske klubber, 

 
Hermed invitation til den Nordjyske senior holdturnering. I år udbydes følgende rækker: 
- Serie 2 & 3 
- Single/double  
- 3-Runder double 
- VoksenFjer (Ny række for Voksne begyndere) 
- Veteran 35+ 

 
 
Alle hold skal tilmeldes på ny, via Badmintonplayer.dk (Se guide i nedenstående) – SENEST d. 21. 

september. Der er fri tilmelding i alle rækker. Vi anbefaler at hold, som vandt Final 4 sidste år, tilmelder sig 
en række højere, samt hold som endte lavest, tilmelder sig en række lavere.  

Sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 25. marts 2022, hvor vi afholder Final 4 og Nordjysk Mesterskab for 
ALLE hold.  
 
 

Final 4/Nordjysk Mesterskab  

• Holdturneringen er en af grundstenene i badmintonsporten. Derfor vil Badminton I Nordjylland gerne 
gøre noget ekstra særligt ud af holdturneringen i Nordjylland!  

• Vi følger op på succesen fra sidste sæson og afvikler Final 4/Nordjysk Mesterskab for ALLE hold 

lørdag d. 25. Marts 2022  
• Vi forsøger så vidt muligt at lave puljer af 8 hold som møder hinanden én gang indbyrdes i puljen. 

Efter de 7 indledende runder spilles der Final 4/Nordjysk Mesterskab, hvor alle 8 hold deltager. 
• Til Final 4/Nordjysk Mesterskab spiller 1. pladsen mod 4. pladsen og 2. pladsen mod 3. pladsen i 

semifinalerne. Vinderne af semifinalerne mødes i finalen til kampen om at vinde Nordjysk Mesterskab 
/ oprykning. 

• Til Final 4 spiller 5. pladsen mod 8. pladsen og 6. pladsen mod 7. pladsen semifinaler i kampen om 

overlevelse. Vinderne af semifinalerne er sikret overlevelse, mens taberne af semifinalerne i 
nedrykningsspillet, skal spille en afgørende kamp om at undgå nedrykning.  

• Vinderen af Serie 2 rykker op i Serie 1. 
• Vi forventer at 300 spillere er samlet under samme tag til en fed dag med en masse badminton, og 

samles til spisning og fest om aftenen. 
• Spillere i Final 4 SKAL have deltaget i minimum 2 holdkampe på det respektive hold i indeværende 

sæson, eller have deltaget i minimum 2 holdkampe på et af klubbens lavere rangerende seniorhold i 

indeværende sæson. I øvrigt gælder de almindelige regler for holdsætning. 
• Ved afbud fra en klub til Final 4, vinder modstanderholdet kampen på W.O. 
• Til Final 4 må én spiller kun optræde på ét hold! 

 
 
 

 

Holdrunder: 
 
Alle puljer laves så vidt muligt med 8 hold i hver. Alle holdene møder hinanden indbyrdes 1 gang og afslutter 
puljen med Final 4, hvor de 4 øverste hold spiller om oprykning, mens de 4 nederste hold spiller om nedrykning. 
Dermed er der 8 spillerunder i sæsonen som er fordelt således: 
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Runde 1 

 
Uge 40 

 
8.-9. oktober 

 
Runde 2 

 
Uge 43 

 
29.-30. oktober 

 
Runde 3 

 
Uge 46 

 
19.-20. november 

 
Runde 4 

 
Uge 49 

 
10.-11. december 

 
Runde 5 

 
Uge 2 

 
14.-15. januar 

 
Runde 6 

 
Uge 5 

 
4.-5. februar 

 
Runde 7 

 
Uge 10 

 
11.-12. marts 

 
Final 4/Nordjysk 
Mesterskab 

 
Uge 12 

 
25. marts 

 

Hverdagskampe muligt hvis kørselsafstanden er begrænset. 

 

Holdtyper: 

 

 

SENIOR:  

Serie: Holdtype: MD DS HS DD HD Kampe Pr. 

spiller 

2 4 herrer + 2 

damer 

1 1 3 1 2 8 Max. 2 

3 4 herrer + 2 

damer 

1 1 3 1 2 8 Max. 2 

 

VoksenFjer:  

Række: Holdtype: MD DS HS DD HD Kampe Pr. 

spiller 

Niveau 1 2 herrer + 2 

damer 

3 1 1 1 1 7 Max. 3 
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Single+double Holdtype: HS HD Kampe Pr. spiller 

Niveau A 4 spillere 4 2 6 Max. 2 

Niveau B 4 spillere 4 2 6 Max. 2 

Niveau C 4 spillere 4 2 6 Max. 2 

Niveau D 4 spillere 4 2 6 Max. 2 

 

 

3 runder double Holdtype: 1 runde 2 runde 3 runde Kampe Pr. spiller 

Niveau A 4 sp. double 2 doubler 2 doubler 2 doubler 6 Max. 3 

Niveau B 4 sp. double 2 doubler 2 doubler 2 doubler 6 Max. 3 

Niveau C 4 sp. double 2 doubler 2 doubler 2 doubler 6 Max. 3 

Niveau D 4 sp. double 2 doubler 2 doubler 2 doubler 6 Max. 3 

 

Veteran +35:  

Række: Holdtype: MD DD HD Kampe pr. spiller 

Niveau A 4 herrer+ 2 damer 2 1 3 6 Max. 2 

Niveau B 4 herrer+ 2 damer 2 1 3 6 Max. 2 

Niveau C 4 herrer+ 2 damer 2 1 3 6 Max. 2 

Niveau D 4 herrer+ 2 damer 2 1 3 6 Max. 2 
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Pointanbefalinger og hold: 

- I Serie 2 og A-rækkerne bør holdets bedste spiller max have 3000 point ved sæsonstart 

- I Serie 3 og B-rækkerne bør holdets bedste spiller max have 2400 point ved sæsonstart 

- I C-rækkerne bør holdets bedste spiller max have 2000 point ved sæsonstart 

- I VoksenFjer og D-rækkerne bør holdets bedste spiller max have 1500 point ved sæsonstart. Disse rækker 

er tiltænkt voksne begyndere eller meget let øvet.  

 

*Vi opfordrer klubberne til at vurdere deres spillere og søge om genplacering, som er placeret 

uhensigtsmæssigt på ranglisten. Dette foregår på badmintonplayer.dk 

 

Hvor anbefaler vi, at I tilmelder jeres hold?: 

- Hvis jeres hold både indeholder damer og herrer, så anbefaler vi, at man tilmelder sig i Serie 2 eller Serie 3 

afhængig af niveauet.  

- Hvis jeres hold eks. har svært ved at finde damer, så anbefaler vi, at man tilmelder sig i 4-spillerrækken. 

Enten i single+double eller blot i doublerækken. A, B, C eller D-rækken afhængig af niveau. 

- Er jeres hold en del af en VoksenFjer eller motionstræning i klubben, så anbefaler vi, at man tilmelder et 

hold i VoksenFjer rækken. 

- Vandt jeres hold rækken i forrige sæson, anbefaler vi at I tilmelder en række højere, såfremt dette er 

muligt.  

 

Opdateret reglement:  

 

Husk at holde jer opdateret med det nye reglement, hvori der findes oplysninger om holdsætning, 

indberetning af resultater mv. på Badmintonplayer.dk, dispensation til brug af ungdomsspillere i seniorregi, 

samt dispensation til Veteran 35+ rækkerne, etc.  

Reglementet findes her: https://badmintoninordjylland.dk/wp-content/uploads/2021/08/Nordjysk-senior-

holdturnering-reglement.pdf  

 

Guide til tilmelding af hold:  

OBS: Du skal være klubadministrator for at tilmelde hold.  

 

1. Gå ind på tandhjulet og vælg Holdtilmelding.  

2. Vælg om du tilmelder et klubhold eller holdfællesskab.  

3. Du finder holdene under aldersgrupperne/årgang:  

SEN: Serie 2+3, Single+Double, 3-runder double & VoksenFjer rækkerne 

VET 35+: Veteran rækkerne 

https://badmintoninordjylland.dk/wp-content/uploads/2021/08/Nordjysk-senior-holdturnering-reglement.pdf
https://badmintoninordjylland.dk/wp-content/uploads/2021/08/Nordjysk-senior-holdturnering-reglement.pdf
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4. Der trykkes ”Vælg” ud fra hvilken holdtype (SEN eller Veteran +35), som skal tilmeldes. 

5. Herefter ”Tilføj hold”, når det korrekte hold er fundet. 

6. Udfyld overordnede ansvarlige og holdleder for holdet.  

7. Ændre status fra ”kladde” til ”færdig” og man vil blive sendt videre til betalingsdelen.  

OBS: Hold som står som ”kladde” er IKKE tilmeldt.  

 

Turneringsadministration: 

Spørgsmål mv. sendes til administrator for den Nordjyske holdturnering, Jonas Sørig 

Mail: holdturnering@badmintoninordjylland.dk  

 

mailto:holdturnering@badmintoninordjylland.dk

