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HOLDTURNERINGSREGLEMENT  
for 

Kredsserien Vest & Serie 1 Vest 
 

Dette holdturneringsreglement gældende for Kredsserien Vest og Serie 1 Vest. 
Det er enhver klub– og holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet, idet de er ansvarlige for, at 
medlemmerne overholder dette. Såfremt et hold overtræder reglementet, vil det ikke være nogen undskyldning, at 
lovovertrædelsen skyldes ukendskab til gældende reglement, hverken for spillere eller ledere. 
Al tekst med rødt er nyt i forhold til sidste sæson. 
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1 Formål 
 

 
§ 1  Turneringens formål 

Holdmesterskabet har til formål at finde frem til det stærkeste klubhold inden for de 4 kredse Vest for 
Storebælt: Badminton Nordjylland, Badminton Midtjylland, Badminton Sønderjylland og Badminton 
Fyn. (se dog Tillæg vedr. holdfællesskaber). 

 

2 Administration 

§ 2  Administration 
 Administrationen varetages af Badminton Midtjyllands kontor. 

§ 3  Vestudvalget (VU) 
Vestudvalget består af en repræsentant for hver af de 4 deltagende kredse. 

§ 4  Vestudvalgets opgaver 
Stk. 1 VU vejleder klubberne om forståelsen af bestemmelserne i dette reglement. 

 
Stk. 2 VU giver dispensationer, jf. § 19, § 22 stk. 3 og stk. 8  
 Når alt materiale er administrationen i hænde, er behandlingstiden på dispensationsansøgninger 

almindeligvis 14 dage. 

Stk. 3 VU kan beslutte sanktioner overfor klubberne i henhold til § 23 stk. 8, § 40 stk. 1, 3 og 4, § 42 stk. 5 
 og kan af egen drift tage sager op efter § 43. 
 
Stk. 4 VU afgør protester vedrørende turneringen.  
 

§ 5  Reglementets gyldighed 
Stk. 1 Holdturneringen afvikles efter dette reglement, og turneringens kampe efter de til enhver tid af BWF 

fastsatte spilleregler. 
 

Stk. 2 Kredsenes holdturneringer under Serie 1 i de 4 deltagende kredse er ikke omfattet af dette 
reglement. 
 

Stk. 3 Kredsene bestemmer således også selv antallet af kampe pr. holdkamp og antal spillere i deres 
serier, ligesom de også selv fastsætter bestemmelser med hensyn til deres lokale seriers op- og 
nedrykning, dog således at alle deltagende klubber, som er i stand til at stille det nødvendige hold, 
har en reel chance for efterhånden at spille sig op i den landsdækkende holdturnering.  

§ 6  Kampprogram 
Stk. 1 Kampprogrammerne fastsættes af administrationen.  

Ved udarbejdelse af kampprogrammer tilstræbes en ligelig fordeling af hjemme- og udekampe. 
Kampprogrammerne bekendtgøres så tidligt som muligt, og senest ultimo juni, for de implicerede 
klubber. 
 

Stk. 2 Samtidig med kampprogrammet offentliggør administrationen et antal spillerunder, som gælder for 
hele turneringen. 
 

Stk. 3 Holdkampene skal placeres i perioden 01.09. – 30.04. 
 

Stk. 4 Procedure for udsendelse og indberetning af kamptider til grundspillet:  
 Samtlige klubber med hold i turneringen tilsendes et kampprogram medio maj eller snarest derefter 

uden fastsatte tider for afvikling af holdkampene.  
 

Klubberne skal herefter via BadmintonPlayer indberette deres ønsker om spilletider på alle hjemme-
 kampe i løbet af 14 dage efter udsendelsen. Kampprogrammet for grundspillet udsendes til samt-
 lige klubber omkring 1. juni. Klubberne har herefter 8 dage til at fremkomme med indsigelser overfor 
 modstanderklubben (med kopi til administrationen), såfremt spilletiderne ikke kan accepteres af 
 klubben. 
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 Spilletiderne skal holdes inden for de fastsatte terminer. Herudover skal klubberne indberette 
 spilletidspunkter for hjemmebaneholdkampe i slutspillet. Terminer for disse fremgår af en oversigt, 
 der tilsendes klubberne eller på BadmintonPlayer. 
 
Stk. 5 Holdkampe i turneringen skal normalt spilles i weekenden. 

Holdkampene skal startes lørdag eller søndag mellem kl. 11.00 og kl. 17.00, medmindre andet 
 aftales klubberne imellem. 
 

For holdkampe hvor modstanderholdet har maksimalt 75 km fra klubbens normale spillested er det 
tilladt at fastsætte en hjemmekamp på en hverdagsaften i den uge (dog ikke fredag), hvor runden 
skal afvikles.  
I spillerunde 8 kan hjemmekampe dog ikke fastsættes i ugen op til spillerunden, men gerne på en 
hverdag i ugen efter (dog ikke fredag).  
Holdkampe på hverdage skal startes kl. 19.00, medmindre begge klubber er enige om et andet 
starttidspunkt. 
 
En klub kan maksimalt fastsætte 3 hverdagskampe pr. hold i løbet af en sæson. 

 
VU har i samarbejde med administrationen ret til at fastsætte yderligere regler, såfremt den 
geografiske afstand nødvendiggør dette.  

 
Stk. 6 Turneringsprogrammet for slutspillet udsendes hurtigst muligt, og senest 7 dage inden spillerunde 8. 
 
 

§ 7  Økonomi 
 For deltagelse i turneringen betaler hvert hold et indskud, der hvert år fastsættes af de deltagende 

kredses bestyrelser.  
 
Indskuddet betales ved tilmelding på BP. 

 Ved manglende rettidig indbetaling kan klubben idømmes en bøde.  
  
 

3 Holdturneringsstruktur 
 

§ 8  Turneringsform 
Turneringen er opdelt i et grundspil og et slutspil. 

 

§ 9 Kredsserien Vest 
Holdene er inddelt i 4 puljer af 8 hold. 

 

§ 10 Serie 1 Vest 
 Holdene er inddelt i 6 puljer af 8 hold. 
 

§ 11 Grundspillet 
Stk. 1 Grundspillet afvikles over 7 spillerunder, hvor de seks runder er placeret i perioden 01.09.-31.12. og 

den sidste spillerunde er placeret i starten af januar. 
 

Stk. 2 Holdene spiller en enkeltturnering, hvor alle møder alle. 
 
Stk. 3 Slutstillingen i puljerne afgøres efter § 38 
 
 

§ 12 Slutspillet 
Stk. 1 Slutspillet afgør alene op- og nedrykninger til den efterfølgende sæsons grundspil. 

 
Stk. 2 Holdene tildeles placering i slutspillet efter den opnåede placering i grundspillet, idet holdets 

samlede holdkamppoint fra grundspillet halveres (rundes evt. op, da decimaler ikke medtages i 
stillingen). 
 

Stk. 3 Slutstillingen i puljerne afgøres efter § 39. 
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§ 13    2 hold fra hver klub   
Der kan deltage 2 hold fra hver klub i begge rækker.  Hold fra samme klub skal så vidt muligt ikke 
placeres i samme pulje. Skulle 2 hold fra samme klub komme i samme pulje/slutspilspulje, skal 
disse 2 hold mødes i første runde af grundspillet/slutspillet - uanset fastsatte slutspilsprincipper.  

  

§ 14  Kvalifikationsholdkampe 
Alle kvalifikationsholdkampe stopper, når et af holdene har vundet 7 kampe, medmindre andet på 
forhånd er besluttet.  

  
Er deltageren i en holdkamp, som afvikles efter § 14 og § 15, ikke klubbens 1. hold, skal holdet 
medbringe holdopstilling(er) for klubbens højere rangerende hold.  

  
Spillere i kvalifikationskampe (inkl. oversidderhold/”papirhold), skal have deltaget i minimum 2 
holdkampe på et af klubbens seniorhold i indeværende sæson/et af klubbens seniorhold i 
indeværende sæson.  

 
 I øvrigt gælder de almindelige regler for holdsætning. Se §§ 26-37. 
  

§ 15  Kvalifikationsevent  
Senest 5 uger efter sidste spillerunde afvikles en kvalifikationsevent, der har til formål at finde de op- 
og nedrykkerhold, der ikke er sikret direkte oprykning/nedrykning jf. § 16 stk. 1 og 3.  

  

I de tilfælde hvor et hold ikke har mulighed for at deltage i en oprykningskamp, og programmet ikke 
er udsendt til klubberne, overgår pladsen i kvalifikationskampen til det bedst placerede, ikke 
kvalificerede hold fra samme pulje.   
Ved afbud fra en klub, efter programmet for Kvalifikationseventen er udsendt, vinder 
modstanderholdet kampen på w.o.  

 

Administration fastsætter den endelige fordeling af deltagere i kvalifikationseventen. Det sker straks 
efter resultaterne for 11. spillerunde foreligger og meddeles skriftligt til de deltagende klubber.  

  

Alle holdkampe stopper, når et af holdene har vundet 7/6 kampe, medmindre andet på forhånd er 
aftalt. Vinder af den enkelte holdkamp rykker en række op/forbliver i rækken.  

  Detaljerede regler for oprykningseventen fastsættes af administrationerne.  
 

§ 16           Op/nedrykning  
 

Stk.1                Oprykning fra Kredsserien Vest til Danmarksserien 
Fra oprykningspuljerne rykker nr. 1 og 2 direkte op.   
Pulje 1 Nr. 3 spiller mod pulje 2 nr. 4, vinderen rykker op 
Pulje 2 Nr. 3 spiller mod pulje 1 nr. 4, vinderen rykker op 
 

Stk. 2               Nedrykning fra Kredsserien Vest til Serie 1 Vest 
Fra nedrykningspuljerne deltager nr. 6-8 i den efterfølgende sæson i serie 1.  

 

Stk. 3               Oprykning fra Serie 1 Vest til Kredsserie Vest 
Fra oprykningspuljerne rykker nr. 1 og 2 direkte op. 

 

Stk. 4               Nedrykning fra Serie 1 Vest til Serie 2 
Nr. 1-5 i hver nedrykningspulje deltager i den efterfølgende sæson i serie 1.  
Nr. 6-7 i hver nedrykningspulje deltager som udgangspunkt i den efterfølgende sæson i Serie 2, 
men reguleres på baggrund af antallet af puljer i serie 2.  
I tilfælde af ekstra pladser tildeles pladsen/pladserne til det/de bedste placerede hold med flest point 
– se § 39, dette reguleres når antallet af puljer i Serie 2 kendes, og meldes ud start oktober. 

                        Nr. 8 i hver nedrykningspulje deltager i den efterfølgende sæson i serie 2.  
 

Stk. 5               Oprykning fra Serie 2 til Serie 1 Vest 
Fra Serie 2 rykker nr. 1 i hver pulje op. 
Baseret på antallet af puljer i Serie 2, bliver de ekstra pladser i Serie 1 tildelt til nr 2 i alle puljer. 
Dette reguleres når antallet af puljer i Serie 2 kendes, og meldes ud start oktober. 
 

Vestudvalget har mulighed for at ændre på tildelingen af oprykningspladser baseret på 
puljeantal/struktur i den enkelte kreds holdturnering. Eventuelle ændringer skal dog meddeles 
klubberne umiddelbart inden turneringsstart. 
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4 Deltagerne 
 

§ 17 Hold 
Holdturneringen er åben for alle klubber under de 4 kredse Vest for Storebælt, som er i stand til at 
stille hold samt kvalificere sig til turneringen i overensstemmelse med reglementernes krav. 
Herudover kan holdfællesskaber mellem flere klubber deltage (se Tillæg efter dette reglement). 
Derudover kan deltage klubber tilhørende det danske mindretal i Sydslesvig deltage i 
holdturneringen. 

 

§ 18 Spillere 
Stk. 1 Spillerne skal være fyldt 15 år senest 31.12. i den pågældende sæson (U17) for at deltage i 
 holdturnering for seniorer. 
 

Stk. 2 For hold fra Badminton Nordjylland, Badminton Sønderjylland og Badminton Fyn gælder, at 
 der kan søges dispensation til brug af spillere, som er fyldt 14 år på spilledagen. 
 Dispensation kan søges 2 gange pr. sæson 20/8 og 1/12. Dispensationsansøgning sendes til 
 Badminton Midtjyllands sekretariat sekretaer@badmintonmidtjylland.dk.     
 
Stk. 3 Spillerne skal være EU/EØS-borgere senest på dagen for den pågældende holdkamp. Dog kan der 

på hvert hold deltage op til 2 ikke-EU/EØS-borgere. 

 
§ 19 Deltagelse i turneringen for ikke-EU/EØS borgere: 

Se gældende regler i Holdturneringsreglement for badminton i Danmark  
VU kan dog i særlige tilfældedispensere fra disse regler. 

 
§ 20 Spilletilladelse og klubskifte 
 Deltagere i turneringen skal overholde  
 https://badminton.dk/wp-content/uploads/2019/10/Reglement-for-spilletilladelse-og-klubskifte.pdf  

 
5 Afvikling af turneringen 
 

§ 21 Flytning af holdkamptidspunkt 
Stk. 1 Efter fastlæggelse af holdkampprogrammet kan holdkampe kun flyttes, såfremt begge klubber er 

enige om det og skriftlig orientering er administrator i hænde senest én uge før den påtænkte, nye 
afviklingsdato. 

   
Stk. 2 Ved flytning af spilletidspunkt skal det nye tidspunkt ligge inden for den fastsatte spillerunde 
 eller tidligere, dog altid efter den forudgående spillerunde. 
 
Stk. 3 Såfremt flytning af spilletidspunkt inden for disse tidsrammer ikke er mulig, kan VU give dispensation 

efter indstilling fra administrationen. 
 Allerede fastlagte holdkampe kan én gang pr. sæson flyttes med op til en time uden accept fra 

udeholdet. Det nye spilletidspunkt skal overholde reglerne i § 6 stk. 5. En sådan flytning skal 
meddeles udeholdet og administrationen senest 2 uger før holdkampen skal afvikles. 

 

§ 22 Trækning af hold, udeblivelse og særlig nedrykning 
Stk. 1 Såfremt en klub ikke stiller op i en holdkamp i turneringen, pålægges klubben en bøde (se oversigt 

over gebyrer sidst i dette reglement). 
 
Stk. 2  Ønsker en klub at trække et hold ud af holdturneringen, skal det som udgangspunkt være klubbens 

lavest rangerende hold.  
I helt ekstraordinære tilfælde kan klubberne dog søge dispensation hos VU om at trække klubbens 
højest rangerede hold uden, at dette får konsekvenser for klubbens lavere rangerede hold i 
turneringen. 
Ansøgning om en sådan trækning skal være administrator i hænde senest d. 10. juni og være 
ledsaget af underbygget dokumentation (eks. spillerflytninger, spillere der er stoppet m.m.). Den 
ledige plads overtages af et hold i h. t. denne paragrafs stk. 8.   
 

mailto:sekretaer@badmintonmidtjylland.dk
mailto:sekretaer@badmintonmidtjylland.dk
http://badminton.dk/om-badminton-danmark/love-regler/reglementer/holdturneringer/
https://badminton.dk/wp-content/uploads/2019/10/Reglement-for-spilletilladelse-og-klubskifte.pdf
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Stk. 3 Klubber kan i helt specielle tilfælde søge VU om at deres 1. hold indplaceres 1 eller 2 rækker lavere 
i turneringen i den følgende sæson. Ansøgning om en sådan nedrykning skal være administrator i 
hænde senest d. 10. juni og være ledsaget af en skriftlig dokumentation (eks. spillerflytninger, 
spillere der er stoppet m.m.) 
Har den ansøgende klub lavere rangerende hold i turneringen skal disse eventuelt nedrykkes.  
Den ledige plads overtages af et hold i h. t. denne paragrafs stk. 8. 
 

Stk. 4  En klub, der får dispensation i h. t. denne paragrafs stk. 2 eller stk. 3, kan ikke rykke op med deres 
højest rangerede hold den efterfølgende sæson. 
 

Stk. 5 Såfremt et hold ikke stiller op i en holdkamp i turneringen, kan det af VU udelukkes fra deltagelse i 
resten af sæson. VU har dog ret til at træffe anden afgørelse, hvis der foreligger en acceptabel 
årsag til udeblivelsen (fx vejrlig eller anden force majeure).  

 

I tilfælde hvor et udehold ikke finder det muligt at nå frem til en holdkamp, er det udeholdets pligt at 
fremkomme med dokumentation for årsagen til udeblivelsen. F.eks. dokumentation for forsinkelser/ 
aflysninger af tog-/flytrafik eller skriftlig dokumentation af myndighedernes advarsler om udkørsel. 
Besked til den arrangerende klub skal ske uden ophold med henblik på at den arrangerende klub 
kan orientere dommere, egne spillere, linjedommere mv. 

 

Såfremt et hold udelukkes i grundspillet, tabes alle holdets holdkampe, såvel allerede spillede 
holdkampe som de resterende holdkampe med 0–13/0-11. Holdet indgår i programmet for slutspillet, 
hvor alle holdkampe ligeledes tabes 0-13/0-11. 

  

Såfremt holdet udelukkes efter at grundspillet er færdigspillet, ændres slutstillingen i grundspillet 
ikke, og det udelukkede hold indgår i programmet for det slutspil, det har kvalificeret sig til og på den 
plads, den opnåede placering berettiger til. Alle holdets holdkampe, såvel allerede spillede som de 
resterende, tabes 0–13/0-11. 
 

Stk. 6 Såfremt holdet udelukkes fra videre deltagelse i sæsonen, jf. stk. 5, placeres holdet sidst og rykker 
ned og spiller fra næste sæson i den umiddelbart lavere række. Dette gælder også, selvom holdet 
først udelukkes efter, at grundspillet er færdigspillet. 
 

Stk. 7 Såfremt et hold ikke stiller op i to holdkampe i turneringen, betragtes det som udgået af turneringen, 
og holdet udelukkes fra deltagelse i resten af sæsonen. 
 
Udelukkelsen betyder, at holdet placeres sidst og rykker ned og i den næste sæson spiller i den 
umiddelbart lavere række. 
 
Dette gælder også, selvom holdet først udelukkes efter, at grundspillet er færdigspillet 
 

Stk. 8  Såfremt et hold trækker sig efter d. 1. juli, erstattes holdet ikke af et andet hold. 
 

Såfremt et eller flere hold udelukkes eller såfremt et eller flere hold trækker sig eller såfremt et eller 
flere hold nedrykkes i henhold til stk. 6 inden d. 1. juli erstattes holdet på følgende måde: 
Det første hold erstattes af det bedst placerede, ikke kvalificerede hold til den pågældende række fra 
den pågældende sæsons slutspil (kvalifikation til den pågældende række). 

 
Det andet hold erstattes af det bedst placerede hold i nedrykningsspillet fra den pågældende række 
og eventuelle kvalifikationsholdkampe.  
Et eventuelt tredje (femte, syvende osv.) hold erstattes efter reglen for det første hold.  
Et eventuelt fjerde (sjette, ottende osv.) hold erstattes efter reglen for det andet hold. 
I de tilfælde, hvor to eller flere hold står lige, foretages lodtrækning. 

 
Stk. 9  Indplacering i de berørte puljer sker efter administrationens skøn.  

 
Stk. 11  Såfremt et hold trækkes inden holdturneringens start, afgør VU, hvilke spillere, der - og i hvilket 

omfang - må anvendes på andre hold.  
 

 

§ 23 Den arrangerende klubs pligter 
Den i turneringsprogrammet førstnævnte klub er arrangør af holdkampen og skal som sådan sørge 
for spillested uden udgift for den tilrejsende klub. Uforudsete situationer, der hindrer afvikling af en 
holdkamp, afgøres af spilleudvalgene.  
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 Arrangement forud for kampen: 
Stk. 1 at sørge for hele turneringsarrangementet for vedkommende holdkamp (spillested, bolde, dommere 

o. lign.), herunder sikre en ansvarlig afvikling for spillere, ledere og officials, herunder: 
 

Stk. 2 at afholde alle omkostninger forbundet med arrangementet. 
 
Stk. 3 at sørge for, at der altid er et tilstrækkeligt antal fjerbolde til rådighed af en sådan kvalitet, at de 

opfylder bestemmelserne i spillereglerne. 
 

Stk. 4  at sørge for, at der til hver holdkamp i turneringen afsættes et kvarter før det officielle starttidspunkt 
på banerne til opvarmning. 

 
Stk. 5 at tilse, at kampene spilles i den rigtige rækkefølge i henhold til holdskemaet:  

Mixed doubler, damesingler, herresingler, damedoubler og herredoubler.  
En eller flere af herredoublerne kan dog igangsættes før en eller begge damedoubler såfremt 

 holdene er enige herom. 
  
 
Holdkampen skal afvikles på minimum 3 baner, medmindre afstanden for udeholdet er maksimalt 
100 km, og kampen afvikles en lørdag eller søndag med starttidspunkt senest kl. 15.00. 
I sådanne tilfælde er det tilladt at afvikles to holdkampe på i alt 5 baner uden accept fra udeholdet.   
 
Under holdkampen: 

Stk.6  at sikre, at de 13/11 kampe spilles fortløbende, dvs. at der, så snart en kamp er færdigspillet, sættes 
en ny kamp i gang på den pågældende bane. 

 Rigtig rækkefølge inden for kategorierne skal dog opretholdes. 
 
Stk.7 Der skal dog tilstås en spiller et ophold på mindst 15 minutter mellem de to kampe. 
 

Efter holdkampen: 
Stk.8 At indtaste resultatskemaet på www.badmintonplayer.dk senest 2 timer efter holdkampens 

afslutning. Oplysninger om navn og fødselsdato lagres i et administrationssystem og slettes ikke. 
Fødselsdatoen dokumenterer retten til at deltage i holdturneringen.  
Du kan læse yderligere i kredsenes persondatapolitik. 

 
 Begge klubber er ansvarlige for, at nye spillere oprettes på www.badmintonplayer.dk  inden afvikling 

af holdkampen. Manglende oprettelse vil automatisk udløse en bøde pr. spiller (Se oversigt over 
gebyrer på sidste side i dette reglement) 

 
Et resultatskema underskrives af begge holdkaptajner umiddelbart efter holdkampens afslutning, 
men skal ikke indsendes til administrationen, idet resultatskemaet blot opbevares af begge klubber 
til evt. senere dokumentation for kampens resultat.  

 
Såfremt resultatet ikke er registreret som ovenfor angivet, idømmes den arrangerende klub en bøde 
(se oversigt over gebyrer på sidste side i dette reglement). 
 

Stk. 9  VU kan dømme hjemmeholdet som taber af samtlige kampe i en holdkamp såfremt resultaterne ikke 
er tastet i BadmintonPlayer senest 7 dage efter spilledato. 
 

  

§ 24 Rejse- og opholdsudgifter 

Klubberne betaler selv rejse-, opholds- og fortæringsudgifter.  

 

§ 25 Holdkampen 

Stk. 1 En holdkamp omfatter: 

 Kredsserien vest: 13 kampe, nemlig 4 herresingler, 2 damesingler, 3 herredoubler, 2 damedoubler 
og 2 mixed doubler, til hvilken der anvendes et hold bestående af 6 herrer og 4 damer. Alle holdets 
spillere skal hver spille to kampe i to forskellige kategorier. 

http://www.badmintonplayer.dk/
http://www.badmintonplayer.dk/
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 Serie 1 Vest: 11 kampe, nemlig 2 mixed doubler, 2 damesingler, 4 herresingler, 1 damedouble og 2 
herredoubler, til hvilken der skal anvendes et hold bestående af 5 herrer og 3 damer. Alle holdets 
spillere skal hver spille to kampe i to forskellige kategorier. 

Stk. 2 Alle 13/11 kampe i holdkampen skal spilles (se dog § 14) 

Stk. 3 I hver holdkamp spilles der om følgende point: 1 kamp 1 point mm - se mere udførligt i § 34 

§ 26 Holdopstillingen 
Stk. 1 Holdopstillingerne skal tastes ind på BadmintonPeople senest 30 minutter inden spilletidspunkt. Det 
 gælder både hjemmehold og udehold. Såfremt holdopstillingen ikke er modtaget rettidigt, idømmes 
 klubben en bøde (se oversigt over gebyrer sidst i dette reglement). 
 

Den danske fællesrangliste skal benyttes som udgangspunkt for holdopstillingen i alle kategorier.   
og alle spillere skal være oprettet på ranglisten på BadmintonPlayer inden udveksling af 
holdopstillinger (se regler for indplacering i Ranglistereglementet) 
  

Den først offentliggjorte rangliste i en ny måned er gældende for holdsætning fra den 10. i den 
pågældende måned til og med den 9. i den efterfølgende måned. Ranglisten angives på 
BadmintonPlayer med eksempelvis ”september ranglisten (senior)”. 
 

Har en klub mere end et hold med i turneringen, og der indenfor samme spillerunde skal anvendes 
forskellige ranglister ved udtagelse af spillere til 2 hold, så skal den tidligste rangliste benyttes ved 
udtagelse af spillere til det først spillende hold. Udtagelse af spillere til det næst spillende hold skal 
ske efter den rangliste, der er gældende for dette holds spilledato - jf. stk. 1 (2. afsnit). 

 

Når spillerne til de pågældende hold er udtaget, skal den aktuelle rangliste benyttes til opstillingen 
på det enkelte hold - jf. stk. 2 og 3. 
Hver enkelt klub er ansvarlig for at spillerne på eget hold er opstillet i overensstemmelse med 
nedenstående regler: 

 

 Single  
Stk. 2  I single placeres spillerne således, at spilleren som har højst antal point på singleranglisten placeres 

i 1. single, spilleren med næsthøjest antal point placeres i 2. single osv. Såfremt pointforskellen er 50 
point eller derunder på 2 spillere kan klubben selv bestemme de to spilleres indbyrdes placering.   

  

 U17 spillere og U15 spillere med dispensation skal ikke opstilles efter ranglisten, men i stedet 
placeres efter ungdomsranglisten i pågældende kategori. Modstanderklubben kan dog nedlægge 
protest, såfremt den ikke finder rækkefølgen i orden i forhold til spillestyrken.  

  
  

 Double  
Stk. 3  I double opstilles parrene efter summen af spillernes ranglistepoint på doubleranglisterne. Parret 

med flest point placeres i 1. double, parret med næstflest point placeres i 2. double osv. Såfremt 
pointforskellen er 100 point  eller derunder på 2 par kan klubben selv bestemme de to pars 
indbyrdes placering.   

  

 Par hvor der indgår U17 spillere og U15 spillere med dispensation, skal ikke opstilles efter ranglisten,  
men i stedet placeres efter ungdomsranglisten i pågældende kategori. Modstanderklubben kan dog 
nedlægge protest, såfremt den ikke finder rækkefølgen i orden i forhold til spillestyrken.  

 

Stk. 4  En klub kan kun inden for samme spillerunde anvende en spiller på lavere rangerende hold, såfremt 
 spilleren på NIVEAU-ranglisten er lavere placeret på ranglisten end de af klubbens øvrige spillere, 
 som anvendes i de samme to kategorier på et højere rangerende hold.  

Klubben kan dog benytte en højere rangeret spiller såfremt pointforskellen er 50 point eller derunder 
 på NIVEAU-ranglisten. 
 

Stk. 5 U 17 spillere og U15 spillere med dispensation skal ikke placeres på hold efter ranglisten, men skal i 
stedet placeres på hold efter ungdomsranglisten i pågældende kategori. U17 spillere må kun 
anvendes på et lavere rangerende hold, såfremt spilleren i mindst én af de to kategorier 
vedkommende benyttes i, vurderes at være  svagere end de af klubbens øvrige spillere, som 
anvendes i de  samme to kategorier på et højere rangerende hold.   

  Modstanderklubben kan dog nedlægge protest, såfremt den ikke finder placeringen af spilleren på et 
hold i orden i forhold til spillestyrken i de to kategorier.  

   

http://badminton.dk/om-badminton-danmark/love-regler/reglementer/rangliste/
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Stk. 6 Ingen spiller må opstilles på holdet uden at have givet ubetinget tilsagn om at ville spille i den 
pågældende holdkamp. 

 Såfremt en spiller melder afbud til et hold, kan vedkommende IKKE i samme runde spille på et 
lavere rangerende hold. 
 

Stk. 7  En spiller må ikke i samme spillerunde deltage på mere end ét hold, jf. § 33. Se dog § 32. 
 

§ 27 Afvikling af holdkampen 
 

Stk. 1 Når en holdkamp igangsættes, skal alle spillere være på spillestedet. Mangler et hold en eller flere 
spillere skal holdet rykke de tilstedeværende spillere op på holdskemaet så de højst rangerende 
kampe kan spilles. En spiller må ikke ved en sådan rokade skifte kategori (fx fra mixeddouble til 
single). Holdet kan ikke indsætte reserver eller konstruere nye doublepar. 
Kan holdet ved en sådan rokade ikke spille mindst 7/6 kampe, er holdkampen tabt med 13-0/11-0. 
 

§ 28 Skadet spiller efter udveksling af holdopstillinger 
I tilfælde af skadet spiller efter udveksling af holdopstilling (30 minutter), kan der ikke indsættes 
reserve. 
De tilbageværende spillere/par rykkes ikke op, idet holdopstillingen fastholdes. 

 Den skadede spiller kan ikke spille sin anden kamp. 
  

§ 29 Skadet spiller i vedkommendes 1. kamp 
I tilfælde af at en spiller bliver skadet og ikke fuldfører sin første kamp kan der ikke indsættes 
reserve i doublen. 
De tilbageværende doubler rykkes ikke op, idet holdopstillingen fastholdes. 

 Den skadede spiller kan ikke spille sin anden kamp. 
 

§ 30 Diskvalificeret spiller 

En diskvalificeret spiller kan ikke spille sin anden kamp og kan ikke erstattes af en reserve i anden 
kamp. Den eventuelle makker i mixed double kan dog spille sin anden kamp. 
De tilbageværende doubler rykkes ikke op, idet holdopstillingen fastholdes. 

 

§ 31 Benyttelse af spiller, som har spillet i samme spillerunde 
Ved skader eller anden force majeure inden holdseddel er udvekslet, jf.§ 26, er det muligt at 
indsætte en spiller som i samme spillerunde har deltaget på et lavere rangerende hold i turneringen. 

 Benyttelsen af en sådan spiller skal tydeligt fremgå af holdskemaet. 
 

§ 32 Når en spiller har deltaget to gange i samme spillerunde 
For alle rækker gælder, at det ved skader eller anden force majeure inden holdopstillingerne er 
tastet ind på BP, jf. § 31, er muligt at indsætte en spiller som i samme spillerunde har deltaget på et 
lavere rangerende hold i turneringen. Benyttelsen af en sådan spiller skal tydeligt fremgå af 
holdskemaet 
En sådan spiller kan ikke deltage på noget hold i turneringens næstfølgende spillerunde, subsidiært 
den kronologisk næstfølgende runde. 
 

§ 33 Op-/nedrykning af spillere 
Stk. 1 En spiller må ikke – bortset fra § 31 - i samme spillerunde deltage på mere end et hold. 
 Spillerunderne er nummereret i turneringsprogrammet og spillerundernes numre er gældende uden 
 hensyn til fastsat og faktisk afviklingstidspunkt. 
 

§ 34 Vindere og point 
Stk. 1  Pointtælling:  

Alle kampe tæller i pointberegningen. Eksempel: Ender en holdkamp med 13 kampe 8-5 får det 
vindende hold 8 point og det tabende hold 5 point. Ender en holdkamp med 11 kampe 6-5 får det 
vindende hold 6 point og det tabende hold 5 point. 
 

Stk. 2  Pointbonus til det vindende hold.  
Et vindende hold med minimum +3 overskydende point får 3 ekstra bonuspoint.  
Et vindende hold med +1 overskydende point får 2 ekstra bonuspoint.  
Tabende hold med -1 point får 1 ekstra bonuspoint.  
 

Stk. 3  Holdkamppoint 
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Et holds opnåede point og pointbonus betegnes som holdkamppoint. Eksempel: Er en holdkamp 
med 9 kampe endt 5-4, får det vindende hold samlet 7 holdkamppoint (5 point + 2 bonuspoint), og 
det tabende hold får samlet 5 holdkamppoint (4 point + 1 bonuspoint). Er en holdkamp med 13 
kampe endt 8-5, får det vindende hold samlet 11 holdkamppoint (8 point + 3 bonuspoint), og det 
tabende hold får samlet 5 holdkamppoint (5 point og ingen bonuspoint).Er en holdkamp med 11 
kampe endt 6-5, får det vindende hold samlet 8 point (6 point + 2 bonuspoint) og det tabende hold 
får samlet 6 point ( 5 point + 1 bonuspoint) 
 

 

§ 35 En spiller/et par udebliver fra en kamp 
Hvis en spiller (et par) udebliver fra en kamp, vindes denne af den  
fremmødte spiller (det fremmødte par) w.o. med 21-0, 21-0. 

 

§ 36 Ikke fuldført kamp 
I tilfælde af at en spiller (par) ikke fuldfører en kamp, indgår resultatet på tidspunktet for kampens 
afgørelse, idet den fortsættende spiller godskrives resten af kampen op til 21 point pr. sæt.  

 

§ 37 Afbud i samme holdkamp 
Hvis der er afbud på begge hold, deles antallet af walk-over kampe ligeligt mellem klubberne. I 
tilfælde af et ulige antal walkover kampe, taber hjemmeholdet den overskydende kamp. 

 

§ 38 Placering i grundspil 
Stk. 1 Placeringen af holdene bestemmes af det opnåede antal koldkamppoint. 
 

Stk. 2 Dersom to eller flere hold opnår lige mange holdkamppoint, afgøres placeringen ved, at det hold, der 
har vundet flest holdkampe rangerer højst. 
 

Stk. 3 Dersom to eller flere hold stadig står lige, afgøres placeringen ved det samlede antal vundne kampe 
i grundspillet. 
 

Stk. 4 Står to eller flere hold stadig lige, afgøres placeringen således, at det hold, der har størst 
positiv/mindst negativ i vundne kontra tabte sæt, besætter den højeste plads. 
 

Stk. 5 Står flere hold stadig lige, rangeres de ud fra de pågældende holds indbyrdes holdkampe således: 
Først indbyrdes vundne holdkampe, dernæst indbyrdes vundne kampe, og til sidst størst 
positiv/negativ forskel i vundne kontra tabte sæt. 
 

Stk. 6 Står flere hold stadig lige, udregnes placeringen således, at det af holdene, der har størst 
positiv/mindst negativ forskel i vundne kontra tabte point rangere højest 

 

§ 39 Placering i slutspil 
Stk. 1 Placeringen af holdene i slutspilspuljerne bestemmes af det opnåede antal holdkamppoint inkl. 

placeringspoint fra grundspillet, jf. § 12 stk. 4.  
 

Stk. 2 Dersom to eller flere hold opnår lige mange holdkamppoint, inkl. placeringspoint, afgøres 
placeringen ved, at det hold, der har vundet flest holdkampe i slutspillet rangerer højst. 
 

Stk. 3 Dersom to eller flere hold stadig står lige efter slutspillet, afgøres placeringen ved det samlede antal 
vundne kampe i slutspillet. 
 

Stk. 4 Står to eller flere hold stadig lige, afgøres placeringen således, at det hold, der har størst 
positiv/mindst negativ i vundne kontra tabte sæt i slutspillet, besætter den højeste plads. 
 

Stk. 5 Står to eller flere hold stadig lige, placeres de ud fra de pågældende holds indbyrdes holdkampe i 
slutspillet således: Først indbyrdes vundne holdkampe, dernæst indbyrdes vundne kampe, og til 
sidst størst positiv/negativ forskel i vundne kontra tabte sæt. 
 

Stk. 6 Står flere hold stadig lige, udregnes placeringen således, at det af holdene, der har størst 
positiv/mindst negativ forskel i vundne kontra tabte point i slutspillet rangeres højest.  

 

6 Overtrædelse af reglement 
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§ 40 Konsekvenser ved overtrædelser 
Stk. 1 Overtrædelse af dette reglements bestemmelser berettiger VU til at ændre holdkampresultatet eller 

fastsætte omkamp. I øvrigt er VU berettiget til at idømme bøder (se oversigt over gebyrer sidst i 
dette reglement). 
 

Stk. 2 Ved overtrædelse af §§ 18-20 eller § 26 skal den klub, der har forset sig, miste sejren i den eller de 
kampe, som den begåede ulovlighed kan have haft indflydelse på. Sådanne fradømte sejre vindes 
af modparten med 21-0, 21-0. 
 

Stk. 3  Konstateres en overtrædelse i grundspillet af §§ 18-22 eller § 26, efter at 1. runde af slutspillet er 
påbegyndt, er det ikke muligt at drage sportslige konsekvenser i medfør af stk. 2 fra resultaterne i 
grundspillet, men alene i slutspillet. Endvidere idømmes spilleren tre spillerunders karantæne i 
slutspillet, og HU idømmer klubben en bøde, jf. stk. 1. 

 
Stk. 4 VU har desuden ret til, såfremt det på grund af eventuelle reglementsovertrædelsers art finder det 

påkrævet, at udelukke et hold (en klub) fra fortsat deltagelse i turneringen. 

§ 41 Sanktion fra Vestudvalget 
Stk.1 I tilfælde hvor en klub eller en person overtræder dette reglementet eller i øvrigt bringer 

badmintonspillet i miskredit, kan dette medføre bøde, tab af afviklet/udsat kamp eller holdkamp, 
fratagelse af holdkamppoint eller i yderste konsekvens udelukkelse fra holdturneringen. 

   
Stk. 2 Det er til hver en tid den pågældende klubs ansvar, at man kun benytter sig af spillere, der reelt har 

mulighed for at spille den pågældende kamp. Dette betyder, at man som klub ikke må opstille 
spillere på et holdkort, hvor man inden kampens start må formode, at de ikke vil kunne gennemføre 
en kamp pga. sygdom, skade eller tilsvarende. Man må ej heller opstille spillere, der vil være 
forhindret i at deltage i den pågældende kamp pga. fravær uanset årsag. 

 
Stk.3 VU kan i ekstraordinære tilfælde, og til enhver tid, på eget initiativ indlede en undersøgelse 

vedrørende en uregelmæssighed i forhold til reglementet. 
 

Stk.4 I forbindelse med VU’s behandling/undersøgelse af en sag, har HU mulighed for at indhente ”tro- og 
love erklæring” fra både klub og spillere, subsidiært anmode om lægeerklæring, hvorefter 
erklæringerne vil indgå i VU’s afgørelse af sagen.  

 

§ 42 Fremgangsmåde ved indgivelse af protest 
Stk. 1 Protester vedrørende de, i dette reglement omhandlede turneringer, indsendes til administrationen 

inden udgangen af det 3. døgn efter den dag hvor den sidste holdkamp i spillerunden afvikles. 
 

 Protester vedr. holdkampe i 7. og 11. runde skal være indberettet senest kl. 12.00 mandagen efter 
spillerunden. 

 
Protester indsendes via protestformular på Badminton Midtjyllands hjemmeside. 
Protesten betragtes som modtaget, når afsenderen har modtaget en kvitteringsmail. 
 
Såfremt der protesteres i en holdkamp, hvor modstanderklubben har anført ”ukendt spiller” på 

 holdkortet, skal fristen på 3 dage stadig overholdes, men hvis protesten trækkes tilbage senest 3 
 døgn efter at identiteten på spilleren er oplyst, tilbagebetales gebyret.  

Protestgebyret overføres samtidig til Badminton Midtjyllands sekretariat konto 9331-0001276905 
 
Stk. 2 VU har ret til at afvise en protest, hvis den er indgivet af en klub, der ikke har retlig interesse i 
 sagens afgørelse.  
 
Stk. 3 VU skal høre de implicerede parter i sagen. Parternes kommentarer skal være administrationen og 
 den protesterende klub i hænde senest 5 dage efter anmodningens modtagelse.  
 
 Kommentarer til protester vedr. holdkampe i 7. og 11. runde skal være administrationen og den 

protesterende klub i hænde senest 48 timer efter anmodningens modtagelse. 
Såfremt tidsfristen overskrides, anses klubbens ret til høring fortabt. 
 

Stk. 4 VU skal tilstræbe, at protesten færdigbehandles inden næste spillerunde. VU skal skriftligt begrunde 
sine afgørelser for de implicerede klubber og de øvrige klubber i puljen. 
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Stk. 5 I de tilfælde, hvor en protest tages til følge, idømmes den klub, mod hvem protesten er nedlagt, en 
bøde (Se oversigt over gebyrer sidt i dette reglement). 
 

§ 43 Optagelse af sager, der ikke er indgivet som protest 
VU kan - også efter, at en eventuel frist for indgivelse af protest er udløbet - af egen drift tage sager 
op til behandling og afgørelse, hvis der efterfølgende fremkommer oplysninger af en sådan karakter, 
at VU finder, at en klub - tilsigtet eller utilsigtet - har overtrådt reglementet og derved opnået en 
uberettiget fordel. 
VU skal, så snart det har besluttet at tage en sådan sag op til behandling, omgående orientere de 
implicerede klubber herom.  

 
 Sager af denne karakter kan dog ikke tages op af VU, såfremt der er forløbet mere end 1 måned 
 efter den pågældende rækkes afslutning.  
 

7 Appelmuligheder 

§ 44 BD’s Appeludvalg 
Stk. 1 Afgørelser, som VU træffer,  

 der alene vedrører protester eller afgørelser om styrkeforhold i holdopstillinger;  
 afslag på dispensation for 
o minimumskrav for deltagelse i turneringen, jf. § 19,  
o flytning af spilletidspunkt, jf. § 21, stk. 3,  
o trækning af højere rangerende hold, jf. § 22, stk. 2 
o sletning på ranglisten, jf. § 26  
o geografisk flytning, jf.§ 4  https://badminton.dk/wp-content/uploads/2019/10/Reglement-for-

spilletilladelse-og-klubskifte.pdf   
 i sager, der alene drejer sig om afviklingen af en holdholdkamp,  
 samt om opfyldning i puljerne efter trækning/ udelukkelse af hold,  

kan ikke indbringes for BD’s appeludvalg. 
 

Stk. 2 Følgende afgørelser kan indbringes for BD’s appeludvalg: 
 Sager af den i § 43 omhandlede karakter. 

Sager, som vedrører fortolkningen af bestemmelserne i dette reglement, og som efter 
appeludvalgets opfattelse må anses for at være af principiel karakter. Sager, som efter 
appeludvalgets opfattelse umiddelbart ses at være af afgørende betydning for en spiller eller en klub 
(dog ikke de i § 44, stk. 1 omtalte forhold). 

 Sager, hvor VU selv finder det ønskeligt at forelægge tvisten. 
 

Stk. 3 Procedure for indbringelse af en afgørelse på protest fremgår af BD’s love § 23, stk. 4 og skal 
ledsages af et gebyr hvis størrelse fremgår af gebyroversigten. Gebyret tilbagebetales hvis appellen 
tages til følge eller hvis appeludvalget vurderer at tilbagebetaling er rimelig, jf. lovenes § 23, stk. 5. 
 

Stk. 4 BD’s Appeludvalgs afgørelser vedrørende spørgsmål, der har direkte betydning for den videre 
afvikling af en igangværende holdturnering, er endelige og kan ikke indbringes for DIF's 
Appeludvalg, medmindre dette af helt særlige grunde bestemmer andet. 
 

8 Øvrige bestemmelser 
 

§ 45 Reglementets gyldighed 
Reglementet gælder kun for afviklingen af turneringen som nævnt afsnit 4. 

 

§ 46 Ændringer af reglementet 
Ændringer i dette reglement kan foretages af de 4 deltagende kredses bestyrelser efter indstilling fra 
Vestudvalget. 

 Seneste ændringer er foretaget september 2020. 
 
 

Gebyrliste/Takstblad - Kredsserien Vest/Serie 1 Vest 
 

Tekst Beløb 
Indskud Kredsserien Vest 1500 

Indskud serie 1 1000 

https://badminton.dk/wp-content/uploads/2019/10/Reglement-for-spilletilladelse-og-klubskifte.pdf
https://badminton.dk/wp-content/uploads/2019/10/Reglement-for-spilletilladelse-og-klubskifte.pdf
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Trækning af hold 500 

For sent indtastet resultat til BadmintonPlayer 300 

Ikke indtastet resultat til BadmintonPlayer 300 

Ukendt spiller/spillere 100 

Afbud holdkamp i grundspillet 250 

Afbud holdkamp i slutspil  1.000 

Afbud senere end 48 timer før fastsat tidspunkt  500 

Depositum v. indsendelse af protest pr. forhold 1.500 

Protest taget til følge. Klub idømmes bøde 1.500 

Gebyr ved indsendelse af appel til Badminton  
Danmarks Appeludvalg, jf. Lovene § 23, stk. 5 

 
2.000 

 


