Badminton København
Holdturneringsudvalget
08. juni 2017

Referat fra Holdturneringsmøde Ungdom 16.05.2017 i GSB’s lokaler.

Deltagere: Se vedhæftede deltagerliste
Der refereres til den udsendte dagsorden:
1. Velkomst, præsentation af deltagere.
Formand/HU, Kurt Mehlsen bød velkommen og præsenterede Holdturneringsudvalget.
Deltagerne blev registreret for eventuel afstemning. Deltagerlisten er vedhæftet.
Der afholdes 2 holdturneringsmøder i år.
Ungdomsmødet d.d. samt et møde for Seniorer og Veteraner den 22.05.2017.
2. DMU Hold 2017
a. Evaluering
HU havde udsendt og modtaget evalueringsskemaer til/fra deltagerholdene.
Stor tak for den viste interesse fra deltagerholdene. Næsten alle svarede på spørgeskemaet.
Der var stor tilfredshed med afviklingen på alle 4 lokaliteter og stor sportslig succes og
oplevelse.
Udfordring i forbindelse med tilmeldinger. Især af holdledere og forældre.
Ønske om forbedret tilmeldingsmulighed for forplejning og ophold i Badminton People samt
mulighed for ændringer af dette undervejs. BAD-DAN forbedrer tilmeldings mulighederne.
Der var enkelte misforståelser omkring 4+3 holdene med hensyn til brug af og dispensation for
yngre spillere samt rangering af spillerne. Det blev løst hen ad vejen men det vil reglementarisk
blive fastlagt inden invitationen udgår fra BAD-DAN i 2018.
Der udbetales et tilskud til deltagerholdene fra BAD-KBH på 1400 kr./ (4+3) hold, 1200 kr./(4+2)
hold samt 800 kr./(4) spiller hold. Udbetales primo juni måned til klubberne.
Resultatet i de 4 aldersklasser var 3 sølvmedaljer og 1 bronzemedalje til BAD-KBH hold.
b. Foreløbig planlægning af DMU Hold 2018
DMU Hold 2018 er planlagt til 14.-15. APR 2018. Lokaliteter endnu ikke offentliggjort.
Deltagelse: Alle puljevindere i BAD-KBH samt bedst placerede Københavner hold i rækker i den
fælles turnering med BAD-SJÆ i sæson 2017/2018 inviteres med.
Desuden kan turneringsledelsen i BAD-DAN indbyde enkelte ekstra hold for at få antal hold i
puljerne optimeret.

3. Gennemgang af det planlagte samarbejde med Badminton Sjælland og DGI

Sjælland vedrørende 4+3 og 4+2 rækkerne i sæson 2017/2018.
4+3 og 4+2 hold fra BAD-KBH afvikler holdturneringen i fællesskab med BAD-SJÆ og DGI/SJÆ
Badminton. Den del af turneringen administreres af BAD-SJÆ/DGI-SJÆ.
Fællesturneringen er dannet for at få flere spillere/hold tilmeldt 4+3 og 4+2.
Når vi slår os sammen bliver det større puljer og sjovere for spillerne.
Alle tilmeldinger til den fælles holdturnering går via BAD-KBH, som tilmelder alle hold samlet.
Holdgebyr betales som vanligt af klubberne til BAD-KBH jf. Takstoversigten (Gebyroversigten).
Der er i den vedhæftede række oversigt angivet enkelte uger ud for tilmeldte hold. Det er de
uger/weekends, hvor holdet kan forvente hjemmebane. Det er dog ikke sikkert, at alle hold får
en hjemmebanedag i sæsonen. Man spiller hold-events med flere holdkampe samme dag på
een lokalitet.
Endelig oversigt over hjemmebanedatoer og øvrige spilledatoer når BAD-SJÆ udgiver
turneringsoversigten i slutningen af august 2017.
For U17 4+3 hold er der særlige regler, idet alle hold her skal afsætte hjemmebane
reservationer i ugerne 38 - 40 - 43 - 46 - 49 i 2017 samt Uge 02 - 04 - 08 - 10 i 2018 idet disse
hold ikke spiller hold-events men forventeligt kun 1 holdkamp pr. runde/weekend.
Som det fremgår af runde ugerne så er uge 36/2017 og uge 12/2018 ikke benyttet.
Det betyder at holdturneringen i år starter lidt senere for de fleste og slutter en rundedag før i
2018, således at vi kan overholde deadline for tilmelding til DMU Hold 2018.
U17 (4+3) kan dog om nødvendigt starte i uge 38, men det er op til turneringsledelsen samt
antallet af hold tilmeldt samlet.
4. Udsendte oversigter over rækker i sæson 2017/2018 gennemgås.
Holdene i de tilmeldte rækker blev gennemgået og der var behov for enkelte justeringer.
På grund af et lille antal tilmeldinger af rene pigehold i U15 og U13 bliver de tilmeldte pigehold
indenfor hver aldersgruppe slået sammen til en turnering.
Men det betyder så, at bedst placerede U15 C (4 piger) og U15 D (4 piger) vinder puljen og
tilsvarende i U13 C og D (4 piger). De bedst placerede pigehold i hver række bliver således
Københavnsmestre og bliver inviteret med til DMU Hold 2018.
I de rækker, hvor der er for få tilmeldte til at rækken bliver gennemført, kan holdet blive
tilmeldt en anden række eller til den fælles turnering med BAD-SJÆ efter klubbens ønske.
Sidste frist for ønsker/rettelser i den af BAD-KBH administrerede turnering er 31.05.2017.
Sidste frist for rettelser i forbindelse med 4+3 og 4+2 holdene under fællesturneringen med
BAD-SJÆ er 17.08.2017.
Alle rettelser skal gå via BAD-KBH’s holdturneringsudvalg.
Sidst opdaterede liste over tilmeldte hold er vedhæftet (opdateret 08.06.2017).
5. Pokaler og medaljer for holdturnering 2016/2017 uddeles.
Pokaler og medaljer til Københavnsmestre i hver række blev uddelt. Klubberne kunne vælge
mellem fysisk diplom eller et tilsendt elektronisk diplom som klubberne selv udskriver.
Hanne Nielsen ordner diplomerne.
De klubber, som ikke var repræsenteret på mødet, kan få udleveret deres præmier på
holdturneringsmødet den 22.05.2017 (SEN/VET).

6. Reglement for Pointgivende Ungdomsholdturnering (PUH).
a. Erfaringer fra holdturneringen 2016/2017
Der var enkelte protester undervejs i turneringen og de fleste vedrørte brug af ulovlig spiller.
Alle afgørelser kan ses på BAD-KBH hjemmeside under holdturnering.
Det er stadig et problem/en udfordring for hold i BAD-KBH, at vores tilmeldinger skal ligge så
tidligt.
Det ville være mere optimalt hvis tilmeldinger og indtastning af datoer lå på den anden side af
første rangliste opdatering (01.07.2017).
Det forsøger HU at forbedre frem mod den næste sæson i 2018/2019. Vi får en del erfaringer
fra fællesturneringen med BAD-SJÆ.
b. Planlagte ændringer i sæson 2017/2018 (Udkast)
Der er udsendt et udkast til høring med de ændringer, som forventes at blive vedtaget i løbet af
juni 2017.
De foreslåede ændringer blev gennemgået og visse præciseringer blev foreslået.
Disse forslag vil indgå i BAD-KBH’s høringssvar til BAD-DAN.
c. Uddybning af enkelte dele i reglementet.
§ 7: U11 (4+3) ændres til U11 M/A (4+2) men med samme kriterier som et 4+3 hold (Ingen
højeste pointsum og der må ikke deltage ældre spillere på holdet).
§ 8: Aldersoprykkede U11 og U13 spillere skal vælge om de følger alderskriteriet eller de følger
den nye klassifikation. Har betydning for deltagelse som yngre eller ældre spiller.
§ 8: En ny type hold ser dagens lys. U11 D0 (3) og U13 D0 (3). Holdet består af 3 D-spillere, som
ikke har point på ranglisten, og som kun skal spille singler. Alle 3 spillere skal spille alle mod alle
mod modstanderholdets 3 spillere. Kun D-spillere på holdet.
Det bliver i alt 9 singlekampe i matchen. Dette præciseres i vores høringssvar (PUH).
Invitation til U11 D0 (3) og U13 D0 (3) udsendes når reglementet er godkendt i BAD-DAN.
§ 9 skema 3: Hvornår skal D0 (3) spilleren være på 0 point på ranglisten (sæsonstart)? Er det
forud for matchen, som kan ligge ret sent på året og i foråret 2018, eller er det ved første
rangliste opdatering (01.07.2017). Dette spørgsmål forelægges i vores høringssvar (PUH).
§ 9 skema 3: Der er enkelte ændringer i pointoversigten i skema 3.
Desuden ses at 4+2 rækkerne M og A slås sammen til M/A i U13, U15 og U17/U19.
§ 10: Klassificering af udenlandske spillere på laveste niveau varetages af den enkelte klub.
§ 11: Vær opmærksom på mulighederne for holdfællesskaber. Kan være en mulighed hvis man
ikke selv kan stille et hold i en bestemt række eller lige står og mangler en pige/dreng.
§ 15: Styrkeforhold på matchdagen er afgørende for spillerens placering på holdet/holdsedlen.
Styrkeforhold og rangering præciseres i udkastets §15.
d. Behandling af sager
Man skal være opmærksom på, at Badminton Københavns holdturneringsudvalg (HU) af egen drift
kan tage sager op vedrørende holdturneringen til behandling og afgørelse. selv om der ikke er
nedlagt en protest.
Det vil forekomme, hvis det anses for sportsligt eller administrativt begrundet. Fremgår af
Badminton Københavns love § 11, stk. 2.

7. Forslag eller debatemner fra klubberne
Forslag vedrørende afholdelse af flere holdkampe på samme dag.
Der er fremkommet forslag om at afvikle flere holdkampe i samme runde, ligesom BAD-SJÆ har
gjort i længere tid.
Holdturneringsudvalget ser positivt på denne form for afvikling af matcherne, fordi det giver
lidt mere for den enkelte at spille 4 kampe end blot 2 kampe, når man eksempelvis er kørt
”langt”. Desuden vil det give mulighed for at afvikle turneringen over færre runder.
HU har besluttet at forsøge med et par rækker i den kommende sæson.
Vi har dog et problem med klubber, der har hjemmebane i en af Københavns Kommunes haller.
På den eksisterende basisliste for KK-haller er der ikke afsat timer nok til at afvikle eksempelvis
3 holdkampe på samme dag i samme hal. Der hvor det kan være et problem, kan holdet ikke få
sin hjemmebanefordel. Vi vil derfor i forbindelse med et møde med KK omkring basislisten i
oktober/november 2017 forsøge at få reguleret de nuværende timer, så det kommer til at
passe.
8. Deadlines i planlægningen af ungdomsholdturneringen 2017/2018
a. Deadline for tilmelding af 4+3 og 4+2 holdene under fællesturneringen er 17.08.2017.
b. Deadline for flytning af øvrige rækker under Badminton København er 31.05.2017.
c. Indtastning af datoer, tid og sted for hjemmekampe i BAD-KBH turneringen er 30.06.2017
9. Eventuelt
a. Holdturnering for begyndere:
Der vil være mulighed for at deltage i et arrangement, som kaldes holdturnering for begyndere.
Vil blive udbudt til afvikling i november og marts. Arrangementet er målrettet spillere, som ikke
har spillet holdturnering før og hvis forældre er potentielle holdledere.
Der vil være spil mod andre hold og der vil være introduktion til forældrene omkring det at
være holdleder i ungdomsturneringen.
Holdturneringsudvalget vil pege på et par klubber, som kan være de første arrangører.
Der stilles et beløb til rådighed for arrangementet og der vil være oplægsholdere udefra.
Klubben skal stille med mindst en leder samt en ungdomstræner til opvarmning af holdene.
b. BadmintonPeople (BP):
Alle klubber skal opdatere sine klubdata i BP med bestyrelsesmedlemmer og data for disse.
Desuden skal man opdatere sine holdlederes data. Det sidste er bydende nødvendigt for at
man kan få kontakt med et hold, hvis der er ændringer, aflysninger eller flytninger.
c. Skriftlige henvendelser til klubberne:
Badminton København indskærper, at klubberne er forpligtede til at besvare skriftlige
henvendelser (breve eller mails) indenfor den angivne tidsramme.
Holdturneringsudvalget har i flere omgange oplevet et par klubber, som ikke har besvaret
henvendelser. Senest i forbindelse med DMU Hold 2017, hvilket betød at andre hold ikke havde
mulighed for eller kunne nå at deltage i DMU.
Referent: Kurt Mehlsen

Deltagerliste Holdturneringsmøde UNGDOM 16.05.2017
Deltager
Nicklas Jensen
Søren Amstrup
Kim Hansen
Thomas Fjeldberg
Jørgen Bunder
Carina Bansholt Oxfeldt
Jesper Spang
Marlene Skou Jørgensen
Cedric Kragh
Jonas tot Harboe
Thomas Paludan
Ulrik Hede
Henrik Søgård Olsen
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GBK
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IBB
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LBK
VBK

Hanne Nielsen
Susanne Kauffmann
Lars Holmberg
Kurt Mehlsen
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15 deltog
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Ikke mødt
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