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1 Formål
§1

Turneringens formål
Badmintonligaen har til formål, at finde frem til det stærkeste klubhold
inden for Badminton Danmark (se dog Tillæg vedr. holdfællesskaber).

2 Administration
§2

BD’s administration

Stk. 1

BD’s administration har ansvaret for at arrangere afviklingen af hele
Badmintonligaen efter dette reglement.

Stk. 2

Herudover udføres administrationsopgaver for HU i forbindelse med
løsningen af opgaverne som nævnt i § 4.

§3

Holdturneringsudvalget (HU)
HU består af en af 6 medlemmer jf. BD’s love § 19 stk. 2 og stk. 3.

§4

HU’s opgaver

Stk. 1

HU vejleder klubberne om forståelsen af bestemmelserne i dette
reglement.

Stk. 2

HU giver dispensationer, jfr. § 17, stk. 2, § 19, stk. 1d og § 19, stk. 3.
Når alt materiale er BD´s administration i hænde er behandlingstiden
på dispensationsansøgninger almindeligvis 14 dage.

Stk. 3

HU kan beslutte sanktioner overfor klubberne i henhold til § 20, stk. 3,
§ 34, stk. 2 og 10 og § 35, stk. 1, 3 og 4 og kan af egen drift tage
sager op efter § 37.

Stk. 4

HU afgør protester vedrørende Badmintonligaen.
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§5

Reglementets gyldighed
Badmintonligaen og Ligakvalifikationsspillet afvikles efter dette
reglement, og turneringens kampe efter de til enhver tid af BWF
fastsatte spilleregler med de af Badminton Danmark tilføjede
ændringer.

§6

Matchprogram

Stk. 1

Matchprogram fastsættes af BD´s administration. Ved udarbejdelse af
matchprogrammer tilstræbes en ligelig fordeling af hjemme – og
udematcher.
Det tilstræbes, at de hold, som i den forgangne sæson har haft
færrest hjemmematcher i hele sæsonen, i efter følgende sæson får 5
hjemmematcher i grundspillet. Matchprogrammerne bekendtgøres så
tidligt som muligt for de implicerede klubber.

Stk. 2

Samtidig med matchprogrammet offentliggør administrationen et antal
spillerunder, som gælder for hele Badmintonligaen.

Stk. 3

Matcherne skal placeres i perioden 01.09. – 30.04

Stk. 4

Matcherne afvikles som udgangspunkt mandag eller tirsdag.
Spilletidspunkt på hverdage er som udgangspunkt kl. 19.00, hvilket
samtidig er seneste igangsætningstidspunkt. Matchdag og
spilletidspunkt kan i særlige tilfælde fastsættes anderledes.
Matchdagene og spilletidspunkter fastsættes endeligt af BD’s
administration.

Stk. 5

Procedure for udsendelse og indberetning af matchtider til
grundspillet:
Klubber med hold i Badmintonligaen tilsendes et matchprogram
medio maj med oplæg til matchdage og spilletidspunkter. I
matchprogrammet fremgår også oplæg til slutspilsrunder. Indsigelse
mod de fastsatte spilledage og spilletidspunkter skal ske seneste 14
dage efter udsendelse af matchprogrammet.
Øvrige procedurer for bekræftelse af matchdage og spilletidspunkter
fastlægges af BD’s administration.

4

Efter fastlæggelse af matchdag og spilletidspunkt kan dette ændres i
forbindelse med Tv-kampe og meddeles med minimum 1 måneds
varsel.
Stk. 6

Procedure for udsendelse og indberetning af matchtider til slutspillet:
Samtlige klubber med hold i Badmintonligaen tilsendes et
matchprogram umiddelbart efter sidste runde i grundspillet.
Matchprogrammet for slutspillet skal så vidt muligt udsendes til
klubberne senest 14 dage før slutspillets 1. match.

§7

Økonomi

Stk. 1

For deltagelse i turneringen betaler hvert hold et indskud, der hvert år
fastsættes af BD’s Hovedbestyrelse efter indstilling fra BD´s
administration (se Oversigt over gebyrer m.v.).
Indskuddet skal være betalt senest den første bankdag efter den 15.
august forud for sæsonen. Ved manglende rettidig indbetaling
idømmes klubben en bøde (se Oversigt over gebyrer m.v.).
Er indskuddet ikke betalt senest den første bankdag efter den 22.
august fratages 3 point og er indskuddet ikke betalt senest den første
bankdag efter den 31. august udelukkes holdet af holdturneringen, jf. i
øvrigt § 20, stk. 4 (liga-reglementet)/§ 31, stk. 6 (DH-reglementet).

Stk. 2

I Badmintonligaen giver BD refusion for rejseudgifter for 9 spillere
samt 1 træner eller leder (i alt 10) efter takster og regler fastsat af
BD’s hovedbestyrelse.
BD meddeler inden sæsonstarten, hvilken transportmåde, der
refunderes og efter hvilke regler.

Stk. 3

Rettigheder til Badmintonligaen fremgår af bilag 1.

3 Holdturneringsstruktur
§8

Turneringsform
Turneringen er opdelt i et grundspil og et slutspil.
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§9

Grundspillet

Stk. 1

Grundspillet afvikles over 9 spillerunder

Stk. 2

Holdene spiller en enkeltturnering, hvor alle møder alle.

§ 10

Badmintonligaen
Badmintonligaen omfatter 10 hold

§ 11

Slutspillet

Stk. 1

Slutspillet afgør hvilken klub, der bliver Danmarksmester i badminton
for hold og afgør endvidere nedrykningen til næste sæsons 1.
division.
Slutspillet består af et medaljeslutspil og et ligakvalifikationsspil.

Stk. 2

Antallet af spillerunder/matcher pr. hold fremgår nedenfor.

§ 12

Medaljeslutspillet

Stk. 1

Medaljeslutspillet omfatter de 6 øverst placerede hold fra grundspillet.

Stk. 2

Kvartfinaler
Med baggrund i holdenes placering i grundspillet afvikles kvartfinaler
mellem nr. 3-6 således:
Nr. 3 vælger en modstander blandt nr. 5 og 6.
Nr. 4 spiller mod det ikke valgte hold.
Holdene spiller én kvartfinale. De højest placerede hold i grundspillet
har hjemmebane.
Vinderne af de to kvartfinaler går videre til semifinalerne,
mens taberne er færdige for sæsonen.

Stk. 3

Semifinaler
De to øverst placerede hold fra grundspillet spiller semifinaler mod de
to vindere af kvartfinalerne.
Vinderen af grundspillet vælger en modstander blandt de to vindere af
kvartfinalerne.
Holdene spiller én semifinale. De højest placerede hold i grundspillet
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har hjemmebane.
Vinderne af de to semifinaler går videre til Guldmatchen,
mens de to tabere spiller Bronzematchen.
Stk. 4

Guldmatchen.
Afvikles med én match på neutral bane. Matchen arrangeres af BD jf.
§ 21 stk. 4-4 og bilag 1.

Stk. 5

Bronzematchen.
Afvikles med én match på grundspillets højest placerede holds
hjemmebane.

Stk. 6

Alle matcher i Medaljeslutspillet stopper, når et af holdene har 4
enkeltsejre. Der afvikles golden set, hvis den ordinære match ender
uafgjort

Stk. 7

Det vindende holds klub bliver Danmarksmester i badminton for hold.
De 12 spillere, der i sæsonen har deltaget flest gange på
vedkommende hold, modtager DIF’s mesterskabsplaketter.
Endvidere modtager klubben et af BD udstedt diplom, samt den af
BD i 1968, til minde om forbundets tidligere formand, N.P. Kristensen,
indstiftede vandrepokal, kaldet "Kris-Pokalen”.
Danmarksmestrene kan deltage med et hold i den følgende Europa
Cup for hold.
Hvis Danmarksmestrene ikke ønsker at deltage tilbydes pladsen til
sølvmedaljevinderne, subsidiært bronzemedaljevinderne.
Ønsker ingen af medaljevinderne at deltage, deltager Danmark ikke i
Europa Cup. Det deltagende hold, skal bestå af minimum 6 spillere,
der har deltaget på holdet i mindst én kamp i sæsonen.

§ 13

Ligakvalifikationsspillet

Stk. 1

Ligakvalifikationsspillet omfatter ligaens nr. 7-10 efter grundspillet og
nr. 1 og nr. 2 fra 1. divisions grundspil.
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Stk. 2

Holdene tildeles point efter den opnåede placering i grundspillet, idet
matchpoint og score fra grundspillet ikke medtages i
ligakvalifikationsspillet.
I stedet for medtages placeringspoint således:
Nr. 7 i ligaen: 3 matchpoint, nr. 8 i ligaen: 2 matchpoint, nr. 9 i ligaen:
1 matchpoint, nr. 10 i ligaen: 0 matchpoint, nr.1 i 1. division: 2
matchpoint og nr. 2 i 1.division: 1 matchpoint.

Stk. 3

Ligakvalifikationsspillet afvikles over 5 runder, hvor holdene mødes
på modsat bane af matchen grundspillet, dog således, at hvert hold
har minimum 2 hjemmebanematcher og maksimum kan få 3
hjemmebanematcher. Alle matcher afvikles efter ligakonceptet (6
kampe).
Matchprogrammet fastsættes af BD´ s administration.
Slutstillingen i ligakvalifikationsspillet afgøres i henhold til dette
reglements § 33.

Stk. 4

Med baggrund i holdenes placering spiller nr. 1 og nr. 2 i ligaen og nr.
3-6 i 1. division i den kommende sæson.

Stk. 5

Alle matcher i ligakvalifikationsspillet, der slutter 3 – 3 afgøres i et
golden set (se § 30 stk. 2).

§ 14

Èt hold fra hver klub
Der kan kun deltage ét hold fra hver klub/holdfællesskab i
Badmintonligaen.
Såfremt et hold, der har kvalificeret sig til deltagelse i
ligakvalifikationsspillet, i forvejen er repræsenteret i Badmintonligaen,
overgår retten til deltagelse til det efterfølgende bedst placerede
oprykningsberettigede hold i 1. division, jf. dog § 20, stk. 1.

4 Deltagerne
§ 15

Hold
Holdmesterskabet er åbent for alle klubber under Badminton Danmark
(BD), som er i stand til at stille hold samt kvalificere sig til
Badmintonligaen i overensstemmelse med reglementernes krav.
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Herudover kan hold fællesskaber mellem flere klubber deltage (se
Tillæg vedr. holdfællesskaber).
De deltagende hold i Badmintonligaen er forpligtet af og skal følge de
aftaler, som BD indgår med Ligaforeningen Badminton.

§ 16

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

Spillerne skal være EU/EØS-borgere senest på dagen for den
pågældende match. Dog kan der på hvert hold deltage op til 2 ikkeEU/EØS-borgere.

Stk. 3

Spillere, der ved sæsonstart har fravalgt deltagelse på klubbens
ligahold, kan deltage (uanset antallet af ranglistepoint) på klubbens
lavere rangerende hold, såfremt klubben har fremsendt meddelelse
om dette til Badminton Danmarks administration senest den 1.
august. Fravalget er gældende for en sæson ad gangen.
For spillere, der er en del af Badminton Danmarks officielle
spillergrupper, kan der ikke gøres anvendelse af denne regel.

§ 17

Deltagelse i slutspillet

Stk. 1

Alle spillere skal løbende anvendes på et af klubbens hold, for at
kunne anvendes i den resterende del af sæsonen. For spillere, der
har fået karantæne på grund af reglerne om klubskifte, gælder at
karantænedagene tæller som spillede runder.
Deltagelse i runde 4 og fremefter forudsætter, at spilleren har
deltaget i 1 af de første 3 matcher.
Deltagelse i runde 6 og fremefter forudsætter, at spilleren har
deltaget i 3 af de første 5 matcher.
Deltagelse i runde 8 og fremefter forudsætter, at spilleren har
deltaget i 5 af de første 7 matcher.
Deltagelse i Medaljeslutspillet og Ligakvalifikationsspillet forudsætter,
at spilleren har deltaget i 7 af de første 9 matcher. For de to klubber

a.
b.
c.
d.
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fra 1. division i Ligakvalifikationsspillet kræves det, at spilleren har
deltaget i 4 af de første 7 matcher i grundspillet.
Stk. 2

Spillere, der ikke deltager i en holdkamp i Badmintonligaen pga.
skade/sygdom eller graviditet, kan få kampen godskrevet som en
spillet kamp, såfremt nedenfor anførte betingelser alle er opfyldt
(punkt a-d eller e-i):

a.
b.

Fraværet skyldes skade eller sygdom.
Spilleren fuldfører ikke, i perioden fra 4 dage før til 4 dage efter den
fastsatte dato for holdkampen, deltagelse i anden holdturnering (ikke
DH-turneringen) eller individuel turnering.
Ønsket om registrering af spilleren som skadet/syg skal meddeles
Badminton Danmark samtidig med indsendelse af holdopstilling for
den holdkamp, hvor den pågældende spiller ikke indgår i
holdopstillingen.
Såfremt spilleren indgår i holdopstillingen, men efterfølgende må
melde afbud med skade/sygdom, skal ønsket om at få godskrevet
kampen indsendes sammen med meddelelsen om afbuddet.
Senest 8 døgn efter kampens starttidspunkt, skal der indsendes
lægeerklæring, som bekræfter skade/sygdom på spilledagen.
Lægeerklæringen skal være på dansk eller engelsk.
Muligheden for at få godskrevet en kamp bortfalder automatisk,
såfremt tidsfristen ikke overholdes.

c.

d.

e.
f.

g.
h.

Fraværet skyldes graviditet.
Spilleren fuldfører ikke, i perioden fra 4 dage før til 4 dage efter den
fastsatte dato for holdkampen, deltagelse i anden holdturnering (ikke
DH-turneringen) eller individuel turnering.
Spilleren forventes at føde indenfor de efterfølgende 3 måneder eller
har født indenfor de seneste 6 måneder.
Ønsket om registrering af spilleren som gravid skal meddeles
Badminton Danmark samtidig med indsendelse af holdopstilling for
den holdkamp, hvor den pågældende spiller ikke indgår i
holdopstillingen.
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i.

Senest 8 døgn efter kampens starttidspunkt, skal der indsendes
lægeerklæring, som bekræfter at spilleren opfylder kravet til graviditet
jf. punkt f. Lægeerklæringen skal være på dansk eller engelsk. HU
kan beslutte at lægeerklæringen har længere varighed. En sådan
erklæring vil være gældende for alle efterfølgende kampe indtil 6
måneder efter fødslen, eller første gang spilleren igen repræsenterer
klubben i en holdkamp.

j.

Klubberne kan tilsvarende indsende lægeerklæring for spillere, der er
mulige reserver til ligaholdet, men som på tidspunktet var udtaget til
et lavere rangerende hold.

Stk. 3

Deltager en spiller i en eller flere runder på klubbens underliggende
hold i DH-turneringen, tæller hver spillet match i DH-turneringens
grundspil i denne sammenhæng for to spillede matcher i
Badmintonligaens grundspil.

§ 18

Klubskifte
Deltagere i Badmintonligaen skal overholde BD’s klubskifteregler.

5 Afvikling af turneringen
§ 19

Flytning af matchtidspunkt

Stk. 1

Efter fastlæggelse af matchprogrammet kan matcher kun flyttes,
såfremt
BD udtager en spiller til at deltage i officielle mesterskaber (VM, EM).
der sker ændringer i den internationale kalender, der er lagt til grund
for sæsonplanlægningen og dermed DH-turneringens spillerunder.
Anmodninger om flytninger af matcher med baggrund i ændringer i
den internationale kalender, skal være BD i hænde hurtigst muligt og
senest 4 uger efter ændringen i den internationale kalender er
bekendtgjort på BWF’s hjemmeside.
der opstår force majeure (brand i hal o.l.).
HU kan undtagelsesvis dispensere, såfremt en flytning vil være
nødvendig for en hensigtsmæssig afvikling af turneringen.

a)
b)

c)
d)
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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 HU give dispensation herfor efter indstilling fra
administrationen.

§ 20

Fravalg af oprykning til Badmintonligaen, trækning af hold
eller udeblivelse fra match

Stk. 1

Såfremt et hold, der i ligakvalifikationsspillet har kvalificeret sig til
Badmintonligaen, af organisatoriske, økonomiske eller andre årsager
ønsker at fravælge Badmintonligaen, kan dette hold deltage i
1.division i den kommende sæson. Holdet skal senest d. 1. maj
meddele, at man ikke ønsker deltagelse i Badmintonligaen i den
efterfølgende sæson. Meddelelse herom efter den 1.maj vil blive
betragtet som en trækning af holdet, jfr. denne paragrafs stk. 2. I de
tilfælde, hvor et kvalificeret hold ikke ønsker deltagelse i
Badmintonligaen, tilbydes nr. 3 i ligakvalifikationsspillet pladsen i
ligaen.

Stk. 2

Såfremt en klub ikke stiller op i en match i Badmintonligaen pålægges
klubben en bøde på 3.000 kr. Såfremt der ikke foreligger en
acceptabel årsag til udeblivelsen, eller i gentagelsestilfælde, kan
holdet af HU udelukkes fra deltagelse i resten af sæsonen.

Stk. 3

Såfremt et hold ikke stiller op i en match i Badmintonligaen, kan det af
HU udelukkes fra deltagelse i vedkommende sæson. HU har dog ret
til at træffe anden afgørelse, hvis der foreligger en acceptabel årsag til
udeblivelsen (vejrlig eller anden force majeure).
Såfremt et hold udelukkes i grundspillet tabes alle holdets matcher,
såvel allerede spillede matcher som de resterende matcher med 0–6.
Holdet indgår i programmet for slutspillet, hvor alle matcher ligeledes
tabes 0-6.
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,
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den opnåede placering berettiger til. Alle holdets matcher, såvel
allerede spillede som de resterende, tabes 0–6.
Stk. 4

Såfremt holdet udelukkes fra videre deltagelse i sæsonen, jf. stk. 3,
placeres holdet sidst og rykker ned og spiller fra næste sæson i den
umiddelbart lavere række.

Stk. 5

Såfremt et hold ikke stiller op i to matcher i Badmintonligaen,
betragtes det som om holdet har trukket sig, og holdet udgår af
Badmintonligaen. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 6

Såfremt et hold udelukkes, eller såfremt et hold trækker sig, erstattes
holdet af det bedst placerede, ikke-kvalificerede hold, som ønsker at
deltag i Badmintonligaen.

§ 21

Den arrangerende klubs pligter

Stk. 1

Den i turneringsprogrammet førstnævnte klub er arrangør af matchen
og skal sørge for en ansvarlig afvikling for spillere, ledere og officials
og uden udgift for den tilrejsende klub.

Stk. 2

Arrangement forud for matchen:
1) At afholde alle i forbindelse med arrangementet forbundne
omkostninger,
2) At sørge for linjedommere til alle kampe
3) At sørge for at der altid er tilstrækkeligt antal fjerbolde til rådighed
af en sådan kvalitet, at de opfylder bestemmelserne i
spillereglerne, samt oplyse, på forespørgsel senest en måned før
en match hvilket boldmærke (mærker), der spilles med i den
pågældende holdmatch.

Stk. 3

Stk. 4

Dommere til matcher i Badmintonligaen bestemmes af BD’s
dommerudvalg.
Afvikling af matchen
1) At sikre at kampene spilles i rækkefølge på to baner efter følgende
princip: Når holdopstillingerne er offentliggjort, udarbejder hvert
hold en prioriteret rækkefølge på kamprækkefølgen af de enkelte
kampe fra 1 til 6. Kamprækkefølgen afgøres herefter således, at
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2)

3)

4)
5)

6)

udebaneholdets førsteprioritet spilles som første kamp, Derefter
spilles hjemmebaneholdets højeste tilbageværende prioritet.
Således skiftes mellem holdenes prioriterede kamprækkefølge,
indtil kamprækkefølgen på de 6 kampe er fastsat.
Udveksling af de to holds prioriterede kamprækkefølge indsendes
til BD’s administration senest kl. 15.00 på dagen, hvor
holdopstillingerne udveksles.
I matcher, som ikke er tv-transmitteret, kan hjemmebaneklubben
beslutte at afvikle matchen på 3 baner. Dette skal meddeles BD’s
administration og udebaneklubben senest 14 dage før matchens
afvikling. Afvikling af matchen på 3 baner medfører ekstra
dommerbesætning og linjedommerbesætning.
Ekstraomkostningerne afholdes af hjemmebaneklubben.
BD kan i forbindelse med kampe med TV transmission mv.
fastsætte kamprækkefølgen.
At sikre at de seks kampe spilles fortløbende, dvs. at der så snart
en kamp er færdigspillet, sættes en ny kamp i gang på den
pågældende bane.
At sørge for at der til hver match i Badmintonligaen afsættes en
time før det officielle starttidspunkt på banerne til opvarmning.

Stk. 5

Efter matchen
1) At indtaste resultatskemaet på www.badmintonpeople.dk med
spillernes fulde navne, fødselsdatoer og kamp – matchresultater
senest 30 minutter efter kampens 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 Badminton Danmarks persondatapolitik,
klik her
2) Et resultatskema underskrives af begge holdkaptajner umiddelbart
efter matchens afslutning, men skal ikke indsendes til BD,
administration, idet resultatskemaerne opbevares af begge klubber
til evt. senere dokumentation for matchens resultat.
3) Såfremt resultatet ikke er registreret som ovenfor angivet,
idømmes den arrangerende klub en bøde (se bødeoversigt).

Stk. 6

Tilskuere og entré
Medlemmer af de i en match deltagende klubber skal have adgang til
at overvære matchen mod entré af samme størrelse. Hvis adgangen
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gøres fri for arrangørens medlemmer, skal den også gøres fri for
medlemmer af den tilrejsende klub. Alle indtægter tilfalder arrangøren.

§ 22

Rejse- og opholdsudgifter
Klubberne betaler selv rejse-, opholds- og fortæringsudgifter, men
modtager rejserefusion fra BD, jf. § 7, stk. 2

§ 23

Matchen

Stk. 1

En match omfatter 6 kampe, nemlig 2 herresingler, 1 damesingle, 1
herredouble, 1 damedouble og 1 mixed double, til hvilken der
anvendes et hold bestående af 5 herrer og 4 damer. Alle holdets
spillere må kun spille én kamp i hver holdmatch.

Stk. 2

Alle 6 kampe i holdmatchen skal spilles, dog bortset fra matcherne,
der er anført i § 12 stk. 4-7, som stopper når et af holdene har vundet
4 kampe.

§ 24

Holdopstillingen

Stk. 1

Single
Den danske fællesrangliste skal benyttes som udgangspunkt for
holdopstillingen. I herresingle og damesingle skal klubbens højest
rangerende spillere, der ikke lovligt benyttes i en anden kategori,
benyttes, og opstillingen i herresingle skal ligeledes være i
overensstemmelse med den gældende rangliste. § 35, stk. 2 i
DH-reglementet om bufferzonen er gældende både for så vidt angår
udtagelse af spillere i herre- og damesingle og ved opstillingen i
herresingle.
Double
Klubben kan vælge at opstille holdet i herredouble, damedouble og
mixeddouble ved at vælge én af følgende to muligheder:
1) Enten vælges klubbens to højest rangerende spillere, der ikke
lovligt anvendes i en anden kategori. Der gælder dog en bufferzone
på 50 point, således at klubben kan vælge at benytte en spiller på
Badmintonligaholdet med færre ranglistepoints i den pågældende
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kategori end en spiller på det lavere rangerende hold såfremt
pointforskellen er 50 point eller derunder på de to spillere.
2) Eller klubben kan vælge at udtage de 3 herrespillere og/eller de 3
damespillere, som alle skal have flere points i én af doublekategorierne (bufferzonnen er ikke gældende) end alle klubbens
spillere på de lavere rangerende hold.
For U17 spillere gælder samme regler som i det øvrige DH-reglement.
Stk. 2

Har en klub mere end et hold med i DH-turneringen, og der indenfor
sammen spillerunde skal anvendes forskellige ranglister til de enkelte
hold, skal den tidligste rangliste benyttes til udtagelse af spillerne til de
to hold.
Når spillerne til de pågældende hold er udtaget, skal den aktuelle
rangliste benyttes til opstillingen på det enkelte hold (se § 35 stk. 1 i
DH-reglementet).

Stk. 3

Ingen spiller må opstilles på holdet uden at have givet ubetinget
tilsagn om at ville spille i den pågældende match.

Stk. 4

Ikke-danske statsborgere, der bliver omfattet af reglen i § 16, stk. 3 og
derfor ikke kan bruges på det højere rangerende hold, må ikke
deltage på det lavere rangerende hold såfremt de er stærkere i begge
de kategorier hvor spilleren ønskes benyttet på det lavere rangerende
hold end nogen af spillerne på det højere rangerende hold. Reglerne
om bufferzone i stk. 1 er gældende.

Stk. 5

En spiller må ikke i samme spillerunde deltage på mere end ét hold, jf.
§ 28. Se dog § 26.

Stk. 6

Når en match igangsættes skal alle spillere være på spillestedet.
Mangler 1. herresingle skal 2. herresingle rykke op som den højest
rangerende herresingle. Holdet kan ikke indsætte reserver eller
konstruere nye doublepar.
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§ 25

Offentliggørelse af bruttotrup
Senest 7 døgn inden udveksling af holdopstillinger, skal klubbens
bruttotrup være offentliggjort.
Bruttotruppen består af:
- Spillere der er registreret på den danske fællesrangliste (på
Badmintonpeople) under den pågældende klub.
- Spillere der via indtastning registreres på klubbens bruttotrup
(administrationen udsender vejledning til klubberne).
Bruttotruppen kan løbende ændres.
Spillere der ikke er registreret senest 7 døgn inden udveksling af
holdopstillinger, kan ikke deltage i den pågældende holdkamp.

§ 26

Udveksling af holdopstilling

Stk. 1

Holdopstillingerne udveksles via BD’s administration kl. 10.00
hverdagen før kampene i runden. Alle holdopstillingerne til
Badmintonligarunden offentliggøres samtidig i løbet af eftermiddagen
hverdagen inden runden. BD’s administration har mulighed for at
fastsætte andre regler for udveksling af holdopstillinger. Dette skal
dog meddeles de implicerede klubber med minimum en uges varsel.
Øvrige procedurer for udveksling af holdopstillingerne meddeles fra
BD’s administration. Såfremt holdopstillingen ikke er modtaget
rettidigt, idømmes klubben en bøde (se oversigt over gebyrer mv.).
Har et hold ikke indsendt ønsker til kamprækkefølge (§ 21, stk. 4-2)
rettidigt, fastsættes kamprækkefølgen efter modstanderens indsendte
ønsker. Hvis ingen af de to hold rettidigt har indsendt ønsker til
kamprækkefølgen, fastsættes den til MD, DS, 1. HS, 2. HS, DD og
HD. Denne rækkefølge kan dog ændres ved TV-kampe (§ 21, stk. 44).

Stk. 2

Ved afbud kan der kun ændres i den kategori, hvor den spiller,
der melder afbud, skulle have deltaget.

17

I herresingle indsættes reserve i 2. HS. Hvis afbuddet er kommet i
1. HS, oprykkes den oprindelige 2. HS altid til 1. HS, og reglen i § 24,
stk. 1, gælder fortsat for herresinglerne.
I doublerækkerne kan der ikke ændres på doublesammensætningerne.
En reserve må ikke være højere placeret på ranglisten i den
pågældende kategori end spilleren, der indledningsvis indgik i
holdopstillingen. Reglerne om bufferzone, jf. § 24, stk. 1, finder
dog fortsat anvendelse.
Den spiller, der melder afbud, anses for benyttet i den pågældende
holdrunde, og spilleren kan ikke deltage på andre af klubbens hold i
den tilsvarende holdrunde i DH turneringen.
Kommer afbuddet mindre end en time før matchens start, er det ikke
muligt at indsætte en reserve.

§ 27

Benyttelse af spiller, som har spillet i samme spillerunde
Ved skader eller anden force majeure, er det muligt at indsætte en
spiller som i samme spillerunde har deltaget på et lavere rangerende
hold i DH-turneringen. Dette skal dog ske senest 1 time inden
matchstart.
Benyttelsen af en sådan spiller skal tydeligt fremgå af holdskemaet.

§ 28

Når en spiller har deltaget to gange i samme spillerunde
En sådan spiller kan ikke deltage på noget hold i DH-turneringen eller
Badmintonligaens næstfølgende spillerunde, subsidiært den
kronologisk næstfølgende runde. Dette kan forekomme pga.
Badmintonligaens manglende tidsmæssige koordination i forhold til de
øvrige divisioner.

§ 29

Op-/nedrykning af spillere
En spiller må ikke – bortset fra § 26 - i samme spillerunde deltage på
mere end et hold. Spillerunderne er nummereret i turnerings-
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programmet og spillerundernes numre er gældende uden hensyn til
fastsat og faktisk afviklingstidspunkt.
Om nødvendigt kan administrationen dog indsætte ekstra rundenumre
i turneringsprogrammet, hvor administrationen kan kræve en
”papirholdopstilling” indsendt for en spillerunde.

§ 30

Afviklingskoncept for ligamatcher, dommer og
linjedommere

Stk. 1

Afviklingskoncept
Klubberne i Badmintonligaen og dennes slutspil er forpligtet til at
afvikle hjemmebanematcherne i henhold til det til en hver tid
gældende afviklingskoncept, som udarbejdes af BD og ligaforeningen
(LF) i fællesskab.
Ud af afviklingskonceptet vælger BD et antal kernepunkter, som skal
overholdes. Hold, der undlader at overholde disse kernepunkter, kan
idømmes sanktioner efter § 37, stk. 2.
Konceptet – herunder kernepunkter - meddeles til klubberne senest
den 1. juli forud for sæsonen.
Klubber i Ligakvalifikationsspillet skal i videst mulige omfang anvende
afviklingskonceptet.

Stk. 2

Dommere
1) Alle kampe i matcher i Badmintonligaen ledes af
forbundsdommere/ kredsdommere og med linjedommere (4 pr.
bane). I kvartfinaler, semifinaler og Bronzematchen og skal der
benyttes 6 linjedommere pr. bane. Til Guldmatchen benyttes
linjedommere 10 pr. bane.
Linjedommerne skal være fyldt 16 år.
2) Dommeren er øverste myndighed i spørgsmål vedrørende
spillereglerne (f.eks. ved diskvalifikation).
3) En klub, som har hold i Badmintonligaen, skal som minimum have
én dommer tilknyttet klubben.
En dommer kan kun være tilknyttet én klub.
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4) Klubben skal senest den 10. juni have en dommer registreret hos
den lokale dommerleder (se liste på www.badminton.dk) Har en
klub ikke en dommer, skal klubben sørge for at tilmelde en person
til dommer-kursus hos den lokale dommerleder.
5) Har klubben ikke en uddannet og registreret dommer ved
afviklingen af en holdkamp i Badmintonligaen, tildeles klubben en
bøde (se Oversigt over gebyrer mv.).

§ 31

Matchvindere, point, golden set.

Stk. 1

Tildeling af matchpoint i grundspillet, medaljeslutspillet og
ligaslutspillet:
Vinder af en match er det hold, der vinder flest kampe. I hver match
tildeles 3 matchpoint således:
Hvis et hold vinder med 4-2 eller mere, får dette hold 3 point, mens
taberen får 0.
Ved slutcifrene 3-3 efter matchens 6 enkeltkampe, skal vinderen af
matchen findes ved afvikling af ét GOLDEN SET. Holdet, der vinder
dette sæt, tildeles 2 matchpoint, medens taberen tildeles 1
matchpoint. Vinderen af golden set betragtes som vinder af matchen
og der vil ikke fremgå uafgjorte resultater af stillingsoversigten. Et
Golden set betragtes på lige fod med en kamp, så vinderen af en
kamp i Golden set vil stå opført med en sejr på 4 - 3.

Stk. 2

I alle matcher, hvor stillingen er 3-3 afvikles Golden set. De to
implicerede hold udvælger - umiddelbart efter (senest 2 min.) efter
den 6. kamp er færdigspillet - den af holdmatchens 5 kategorier, som
sættet skal afvikles i efter følgende regel: først fravælger udeholdet én
kategori, så fravælger hjemmeholdet én kategori. Denne procedure
gentages endnu én gang, således at der til sidst er én kategori
tilbage, som golden set skal spilles i.
I guldmatchen trækkes der lod om, hvilket hold, der fravælger først.
Ved afviklingen af golden set, skal begge holdledere senest 5 minutter
efter den uafgjorte stilling aflevere navnet på spilleren/navnene på
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parret som skal spille golden set. Spilleren/parret må frit vælges (uden
hensyntagen til ranglistepoint) blandt de 9 spillere, som har fuldført
den ordinære kamp i matchen.
Golden set skal være igangsat senest 10 minutter efter, at 6. kamp er
færdigspillet.
Golden set afvikles som et 3. sæt efter spillereglerne.

§ 32

En spiller/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.

§ 33

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.

§ 34

Placering i grundspillet, medaljeslutspillet, ligaslutspillet.

Stk. 1

Placeringen af holdene i Badmintonligaen bestemmes af det opnåede
antal matchpoint (ikke Guldmatchen, Bronzematchen, semifinaler og
kvartfinaler).

Stk. 2

Dersom to eller flere hold opnår lige mange matchpoint, afgøres
placeringen ved, at det hold, der har vundet flest matcher, rangerer
højest.

Stk. 3

Dersom to eller flere hold stadig står lige, afgøres placeringen
således, at den højeste plads besættes af det hold, der har størst
positiv/mindst negativ forskel i vundne kontra tabte kampe i
henholdsvis grundspillet, medaljeslutspillet og ligaslutspillet.

Stk. 4

Står to eller flere hold stadig lige, afgøres placeringen således, at det
hold, der har størst positiv/mindst negativ forskel i vundne kontra tabte
sæt, besætter den højeste plads.
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stk. 5

Står flere hold stadig lige, rangeres de ud fra de pågældende holds
indbyrdes matcher således: Først indbyrdes vundne matcher,
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.

6 Overtrædelse af reglement
§ 35

Sanktioner

Stk. 1

Der kan af en dommer eller turneringsdommer træffes følgende
sanktioner overfor spillere (jf. Spillereglernes § 16, stk.7):
Tildeling af advarsler
Ikendelse af fejl
Diskvalifikation
Disse sanktioner bliver akkumuleret med tilsvarende sanktioner fra
individuelle turneringer godkendt af BD (se Fællesreglement for
individuelle turneringer § 6).
Følgende regler gælder i tilfælde af advarsler, fejl og diskvalifikation:
• Advarsel (Gult kort) = 1 karantænepoint
• Fejl (Rødt kort) = Samlet 2 karantænepoint
• Diskvalifikation (Sort kort) = Samlet 3 karantænepoint

Stk. 2

Der kan af en dommer eller en turneringsdommer træffes følgende
sanktioner overfor holdledere, trænere og spillere tilknyttet de
involverede hold:
Tildeling af advarsler.
Bortvisning fra spillepladsen
Ved en bortvisning af en holdleder, træner eller spiller kan HU
idømme pågældende klub en bøde (se Oversigt over gebyrer mv.).
Desuden kan der, i grove tilfælde, efter beslutning i HU, fradømmes
matchpoint.”

Stk. 3

Sanktioner idømt af en dommer eller turneringsdommer skal straks
efter matchen meddeles BD’s administration, der foranlediger, at HU
underrettes. Denne underretning giver dommer eller turneringsdommer på særskilt skema. BD’s administration sender kopi til
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klubben.
Stk.4

Følgende regler gælder i tilfælde af advarsler og fejl (jf.
spillereglernes § 16):
3 karantænepoint = 1 spilledags karantæne i holdturneringen og 20
dages karantæne vedr. deltagelse i danske turneringer.
Yderligere 2 karantænepoint = 1 spilledags karantæne i
holdturneringen og 20 dages karantæne vedr. deltagelse i danske
turneringer.
Eventuelle efterfølgende karantænepoint behandles individuelt.
Karantænepoint i individuelle turneringer opsummeres med
karantænepoint i DH-turneringen.

Stk.5

Tildelt karantæne skal afvikles i førstkommende holdrunde for ethvert
af klubbens hold, som spilleren kunne deltage på. Der tages ikke
hensyn til spillerundernes numre. Det er klubbens ansvar, at
karantæne afholdes.

Stk.6

Overskydende karantænepoint efter afholdt karantæne (f.eks. ved to
fejl) slettes ikke i den pågældende sæson, men fastholdes.
Karantænepoint tildelt i én sæson slettes ved afslutningen af
sæsonen, således at alle spillere starter en ny sæson med 0
karantænepoint, jf. dog stk. 8.

Stk.7

Hvis en sanktion bliver givet i sæsonens sidste holdmatch eller
spillerens sidste individuelle turnering i sæsonen, og spilleren herved
opnår et antal karantænepoint, der giver karantæne, medfører det, at
pågældende spiller har karantæne i første holdmatch i den
efterfølgende sæson.

Stk.8

Advarsler og fejl opsummeres og behandles uafhængigt af
diskvalifikationer.

Stk.9

Sager med sanktioner skal behandles af Holdturneringsudvalget/
kredsen efter samme retningslinjer som protester (se § 36 og § 37).
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§ 36

Konsekvenser ved overtrædelser

Stk. 1

Overtrædelse af dette Badmintonligareglements bestemmelser
berettiger HU til at ændre matchresultatet eller fastsætte omkamp. I
øvrigt er HU berettiget til at idømme bøder (se Oversigt over gebyrer
mv.).

Stk. 2

Ved overtrædelse af §§ 16-18 og § 24, skal den klub, der har forset
sig, miste sejren i den eller de kampe, som den begåede ulovlighed
har haft indflydelse på. Sådanne fradømte sejre vindes af modparten
med 21-0, 21-0. Såfremt matchen blev afgjort i golden sæt, betragtes
dette sæt som ikke-spillet. Såfremt matchen efter protestens
afgørelse ender 3 – 3, vinder det protesterende hold golden sæt med
21 – 0.

Stk. 3

Konstateres en overtrædelse af §§ 16-18 eller 24, 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

HU har desuden ret til, såfremt den på grund af eventuelle
reglementsovertrædelsers art finder det påkrævet at udelukke et hold
(en klub) fra fortsat deltagelse i Badmintonligaen.

§ 37

Fremgangsmåde ved indgivelse af protest

Stk. 1

Protester vedrørende de, i dette reglement omhandlede turneringer,
indsendes til BD’s administration/kredsens administration inden
udgangen af det 3. døgn efter den dag hvor den sidste match i
spillerunden afvikles.
Protester for hele DH-turneringen indsendes via protestformular på
Badminton Danmarks hjemmeside, klik her
Protesten betragtes som modtaget, når afsenderen har modtaget en
automatisk kvitteringsmail.
Såfremt der protesteres i en match, 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
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identiteten på spilleren er oplyst, tilbagebetales gebyret.
Gebyret overføres samtidig til BD: reg. nr. 2217 kontonr. 8390133333.
Stk. 2

Den protesterende klub skal inden for samme frist tilsende
modstanderklubben en kopi af protesten.

Stk. 3

HU skal høre de implicerede parter i sagen. Parternes kommentarer
skal være BD´s kontor og den protesterende klub i hænde senest 5
dage efter anmodningens modtagelse. Såfremt tidsfristen overskrides,
anses klubbens ret til høring fortabt.

Stk. 4

HU skal tilstræbe, at protesten færdigbehandles inden næste
spillerunde. HU skal skriftligt begrunde sine afgørelser for de
implicerede klubber og de øvrige klubber i puljen.

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 mv.).

§ 38

Optagelse af sager, der ikke er indgivet som protest

Stk.1

HU 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
HU finder, at en klub - tilsigtet eller utilsigtet - har overtrådt
reglementet og derved opnået en uberettiget fordel.
HU skal, så snart den 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 HU, såfremt der er
forløbet mere end 1 måned efter Badmintonligaens afslutning.

Stk. 2

Hvis en klub undlader at overholde et eller flere af de kernepunkter,
der er udvalgt af BD i medfør af § 29, stk. 1, så kan HU give bøder (se
Oversigt over gebyrer mv.) ved første og anden overtrædelse. Hvis
klubben overtræder denne bestemmelse tredje gang i samme sæson,
så kan HU fratage matchpoint, og der kan ved fjerde overtrædelse
ske udelukkelse for den resterende del af sæsonen, jf. i øvrigt § 20,
stk. 3 og 4.

25

7 Appelmuligheder
§ 39

BD’s Appeludvalg

Stk. 1

Afgørelser, som HU træffer,
• der alene vedrører protester eller afgørelser om styrkeforhold i
holdopstillinger;
• afslag på dispensation for
o deltagelse i Badmintonligaen, jf. § 17 stk. 2,
o flytning af spilletidspunkt, jf. § 19, stk. 1d og 3
o geografisk flytning, jf. § 4 i Reglement for spilletilladelse og
klubskifte;
• i sager, der alene drejer sig om afviklingen af en holdmatch,
• samt om opfyldning i divisionerne/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 § 34 og § 37 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 § 38, stk. 1 omtalte forhold).
Sager, hvor HU selv finder det ønskeligt at forelægge tvisten.

Stk. 3

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
§ 40

Reglementets gyldighed
Reglementet gælder kun for afviklingen af Badmintonligaen som
nævnt i afsnit 4.
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§ 41

Ændringer af reglementet
Ændringer i dette reglement kan foretages med 2/3 majoritet af
Hovedbestyrelsen, jf. BD’s love § 17, stk. 6, nr. 5E.

Seneste ændringer foretaget pr. 30. august 2018
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Bilag 1
1)

Når den enkelte klub/kreds er arrangør af kampe:
Den enkelte klub (for klarheds skyld) besidder øvrige kommercielle
rettigheder til alle arrangementer, som klubberne selv er arrangør af,
jf. § 10 i Love for Badminton Danmark.

2)

Badminton Danmark er arrangør af Ligafinalen, jf. reglement for
Badmintonligaen § 12 stk. 4. Badminton Danmark besidder derved
alle kommercielle og arrangementsmæssige forhold og rettigheder til
Ligafinalen, af, jf. § 10 i Love for Badminton Danmark.

3)

Badminton Danmark som arrangør af Ligafinalen:
Badminton Danmark’s administration kan med det formål at løfte
finalen (eventen) for klubbernes fans gå i dialog med finaleklubberne
om afholdelse af forskellige klubaktiviteter i forbindelse med
finalekampen. Det er en forudsætning, at disse aktiviteter skal være i
overensstemmelse med Badminton Danmarks aktuelle kommercielle
og politiske prioriteringer for ligafinalen.
Følgende punkter kan dog ikke være en del af en klubdialog og der
kan ikke gøres indsigelser:
•
Badminton Danmarks administration beslutter suverænt
afviklingsstedet, jf. i øvrigt reglement for Badmintonligaen § 12
stk. 4.
•
Badminton Danmarks administration arrangerer/afvikler
Ligafinalen, jf. i øvrigt reglement for Badmintonligaen § 21 stk. 1.
•
Badminton Danmarks sponsorers eksklusivitet er absolut.
• Det er således ikke tilladt for deltagerklubberne i Ligafinalen
at give egne sponsorer, der konkurrerer med Badminton
Danmarks sponsorer, rettigheder i forhold til Ligafinalen
(såkaldt Ambush marketing). En overtrædelse vil have
disciplinære konsekvenser, jf. § 11 i Love for Badminton
Danmark.
Der henvises ligeledes til § 10 i Love for Badminton Danmark (se
nedenfor).

28

§ 10

Lyd-, billed- og kommercielle rettigheder

Stk. 1

Forbundet besidder samtlige (alle) lyd- og billerettigheder til ethvert
arrangement i Danmark, som afvikles i henhold til forbundets love og
reglementer.
Badminton Danmarks administration har ansvaret for forhandling af
aftaler ift. forbundets overordnede interesser med lyd - og
billedrettigheder, til ethvert arrangement i Danmark, som afvikles i
henhold til forbundets love og reglementer.

Stk. 2

Forbundet besidder samtlige (alle) kommercielle og
arrangementsmæssige rettigheder til ethvert arrangement som
forbundet selv afvikler, er arrangør af, eller lader afvikle i henhold til
forbundets love og reglementer.
Badminton Danmarks administration har ansvaret for forhandling af
aftaler ift. forbundets overordnede interesser til ethvert arrangement i
Danmark, forbundet selv afvikler, er arrangør af, eller lader afvikle i
henhold til forbundets love og reglementer.
Ambush marketing ift. forbundets kommercielle og
arrangementsmæssige eksklusivaftaler tolereres ikke og vil have
disciplinære konsekvenser, jf. § 11 i Love for Badminton Danmark.

Stk. 3

Klubberne, kredsene eller andre relevante lokalforeninger besidder
øvrige kommercielle rettigheder til alle øvrige arrangementer, som
klubberne, kredsene eller andre relevante lokalforeninger selv er
arrangør af.
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