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Turneringsreglement for Badminton Københavns 

holdturnering 2022-2023 (version 2022-1) 

Præambel 

Dette turneringsreglement gælder for alle hold, som deltager i Badminton Københavns 

holdturnering. 

 

Holdene i Københavnsserien følger holdturneringsbestemmelserne i DH-reglementet 

vedrørende ”Holdopstillinger” og ”Brug af spillere i samme spillerunde” men Københavnsserien 

administreres af Badminton København (BADKBH).  

Holdene i Københavnsserien følger de administrative bestemmelser i Turneringsreglement for 

Badminton Københavns holdturnering (dette reglement), hvor ovenstående ikke dækker. 

 

DH-reglementet (BADDAN) er også gældende for øvrige hold i de tilfælde, hvor der ikke er 

specifikke regler/ændringer i Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering. 

Specifikke regler/ændringer i dette holdturneringsreglement gælder også de klubhold, der 

deltager i DH-turneringen, hvor dette er anført i den enkelte paragraf, eksempelvis krav om 

navne på alle pladser på en holdseddel. 

 

Formål 

§1. I henhold til BADDAN ”Vedtægter for holdmesterskabet for Danmark i badminton” er det 

BADKBH’s opgave at afvikle en holdturnering med det formål at finde de stærkeste 

klubhold inden for Kredsen.  

Administration 

§2.  BADKBH administration 

Stk. 1. BADKBH administration har ansvaret for at arrangere afviklingen af hele 

holdturneringen efter dette reglement og DH-reglementet. 

Stk. 2. Herudover udføres administrationsopgaver for Holdturneringsudvalget (HU) i 

forbindelse med løsningen af opgaverne som nævnt i § 4. 

 

§3.  Holdturneringsudvalget (HU) består af: Holdturneringsansvarlig (formand), SSU-formand, 

VETU-formand, USU-formand, Bredde-formand. 

 

§4.  HU opgaver 

Stk. 1. At vejlede klubberne i forståelse af dette og DH-reglementet. 

Stk. 2. HU kan give dispensationer. I den forbindelse er der en forventet behandlingstid 

på højest 14 dage. 

Stk. 3. HU varetager sanktioner overfor klubberne. 

Stk. 4. HU afgør protester. 

Stk. 5. HU udsender, i samarbejde med BADDAN, indbydelse til klubberne i april måned. 

Tilmelding skal ske i henhold til fastsat dato i den udsendte indbydelse. 

 

§5. Reglementets gyldighed 

 DH-reglementet er gældende for holdturneringen, såfremt der ikke foreligger specifikke 

regler/ændringer i forhold til DH-reglementet i BADKBH holdturneringsreglement.  
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§6. Holdkampprogram 

Stk. 1. HU fastsætter holdkampprogrammet. 

Stk. 2. Hvert år udskrives, en Ungdoms-, en Senior- og en Senior+ holdturnering.  

Stk. 3. HU kan inddele rækkerne efter alders- og styrkekriterier.  

Stk. 4. Turneringen afvikles i så mange serie/puljer, som de anmeldte hold gør det 

nødvendigt. 

Stk. 5. HU fastsætter, hvorvidt en serie/pulje afvikles som enkeltturnering, 

dobbelturnering (både ude - og hjemmekampe) og/eller med slutspil. 

Stk. 6. Holdenes indplacering i serier/puljer fastsættes af HU og godkendes på 
Holdturneringsmødet. Hvis der ikke er tilstrækkelig tilmelding til en serie/række, 
kan HU lade denne udgå. 

Stk. 7. HU kan udskrive turneringer efter ønsker fra klubberne. 

Stk. 8. HU offentliggør programmet for holdturneringen på www.BadmintonPlayer.dk 

med rundedatoer for spillerunderne. 

Stk. 9. Den arrangerende klub skal indtaste spillested, dato og klokkeslæt for 

afviklingen af den enkelte holdkamp inden den angivne frist. Hvis en klub 

undtagelsesvis ikke har sin reservation af haltider på plads inden fristens udløb, 

kan HU give udsættelse for indtastning af oplysninger. HU skal i givet fald 

skriftligt orienteres om de manglende haltider inden fristens udløb. 

Stk. 10. Såfremt den arrangerende klub ikke rettidigt har meddelt dato og klokkeslæt for 

sine hjemmekampe, kan der ikendes en bod. Størrelsen af denne fastsættes på 

repræsentantskabsmødet. 

Stk. 11. Hvis spilletidspunktet for holdkampen undtagelsesvis ikke er optaget i 

programmet for holdturneringen på www.BadmintonPlayer.dk, skal den 

arrangerende klub senest 21 dage inden holdkampen give udeholdet og HU en 

skriftlig meddelelse om det nøjagtige spillested og tidspunkt. Udeholdet skal 

overfor hjemmeholdet og HU bekræfte spilletidspunktet senest 14 dage inden 

holdkampen. 

Stk. 12. Holdkampene skal afvikles indenfor 8 dage før eller efter den i programmet 

anførte rundedato. 

Indvendinger mod kampe placeret uden for dette interval skal være afgivet af 

udeholdet inden kredsens frist for at bytte tider. Herefter betragtes 

spilletidspunktet som endeligt og kan kun flyttes efter reglerne i §15. 

Ingen hold i senior- eller senior+ holdturneringen bør planlægge holdkampe på 

DH runde datoer før Ungdomsturneringen er endelig planlagt. Hold i 

Københavns-serien er undtaget denne regel. Undtaget er ligeledes klubber med 

hjemmebane i badmintonhaller, hvor der ikke spilles ungdomsholdturnering. 

 

 

§7. Økonomi 

Stk. 1. I forbindelse med tilmelding til holdturneringen betaler hver klub et indskud, der 

hvert år fastsættes af BADKBH bestyrelse. Opkræves samlet for alle 

aldersgrupper. 

Stk. 2. Afmelding af hold efter 1. september kan kun ske mod betaling af gebyr som 

fastsættes ved BADKBH bestyrelse.  
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Struktur 

§8. Turneringsform 

Stk. 1. I Københavnsserien (KS) spilles der grundspil og slutspil som angivet i DH-

reglementet. 

Stk. 2. I alle øvrige serier spilles der kun grundspil. 

Stk. 3. KS – Serie 3 vil normalt indeholde 16 hold fordelt i to puljer á 8 hold. I Serie 4 

og lavere fastsættes antallet af hold i hver serie og dens puljer af HU. 

 

§9. Oprykning  

Stk. 1. Fra Københavnsserien oprykker normalt de 2 øverste i oprykningsslutspillet. 

Serie 1 og lavere. Nr. 1 og nr. 2 i hver pulje vil normalt rykke én serie op. 

Stk. 2. Laveste serie. HU har ret til at regulere denne serie og dens puljer alt efter 

tilmeldinger og op-/nedrykninger med henblik på samme antal hold i hver 

serie/pulje. 

 

§10. Nedrykning   

Stk. 1. Københavnsserien (KS) og lavere. Antal nedrykkere er afhængig af hvor mange 

BADKBH hold, der rykker ned fra DS Øst. Normalt vil de 4 sidste hold i 

nedrykningsslutspillet i KS rykke én serie ned. 

Stk. 2. Serie 3 og lavere. Holdturneringsudvalget fastsætter nedrykningerne med 

henblik på samme antal hold i hver serie/pulje. 

Stk. 3. I øvrige serier (Senior) rykker nummer næstsidst og sidst i hver pulje én serie 

ned. Dog foretages nedrykning med henblik på samme antal hold i serierne. 

Stk. 4. Nummer sidst i en serie/pulje vil dog altid rykke ned, selv om dette ikke skulle 

være nødvendigt med henblik på en udligning af serierne. HU vil dog til enhver 

tid kunne ændre på seriernes indhold og antal. 

 

§ 11. Slettet 

 

§12. Antal hold i serierne 

Stk. 1. For serier med flere puljer må man maksimalt have to hold, ellers må man 

maksimalt have et. 

Stk. 2. I tilfælde af at en klub har to hold i samme serie skal de placeres i hver sin pulje.  

Stk. 3. Rykker en klub op i en serie, hvor man i forvejen har to hold, overgår pladsen til 

det nærmeste oprykningsberettigede hold.  

Stk. 4. Rykker en klub ned i en serie, hvor man i forvejen har to hold, degraderes det 

lavest rangerende hold til den lavere liggende serie. I visse tilfælde vil 

Holdturneringsudvalget dog kunne dispensere fra denne regel. 

Stk. 5. For alle øvrige serier gælder, at hvis der efter op/nedrykning skulle være mere 

end et hold fra samme klub i serien, vil det lavest rangerende hold rykke en 

serie ned, og nærmeste oprykningsberettigede hold rykke en serie op. I visse 

tilfælde vil holdturneringsudvalget dog kunne dispensere fra denne regel. 

Stk. 6. I de særlige tilfælde, hvor der optræder to hold fra samme klub i samme pulje, 

skal holdene møde hinanden i puljens første runde. 
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Deltagerne 

§ 13. Hold.  

Stk. 1. Kun klubber tilsluttet BADKBH er deltager berettigede.  

Stk. 2. Klubhold fra kredsene i Øst kan deltage i holdturneringen efter ansøgning til HU.  

Stk. 3. Såfremt to eller flere klubber tilsluttet BADKBH enes om at tilmelde et fælles 

hold, kan HU efter ansøgning give tilladelse hertil. 

Stk. 4. Ansøgning om fællesskaber sendes til HU inden 1. maj. 

Stk. 5. BADDAN regler for holdfællesskaber finder tilsvarende anvendelse for sådanne 

fælleshold under BADKBH. 

 

§14. Spillere 

Stk. 1. Klubberne må kun anvende spillere, der på spilledagen er registreret i 

BadmintonPlayer som medlem af den pågældende klub i den pågældende 

aldersgruppe (Ungdom, Senior, Senior+). 

Stk. 2. Spillerne skal være fyldt 15 år senest 31.12. i den pågældende sæson (U17) for 

at kunne deltage i holdturnering for seniorer. 

Stk. 3.  En klub må ikke ved de forskellige holds første kamp i en sæson benytte spillere, 

der allerede har været anvendt på et af de andre hold i samme aldersklasse i 

samme sæson, medmindre spilleren har været anvendt på andet hold i samme 

aldersklasse, der har spillet to eller flere kampe i sin serie på det pågældende 

holds første spilledag. 

 

Afvikling af turneringen 

§15. Flytning af holdkampe 

Stk. 1. Flytning af allerede fastsatte holdkampe kan kun ske, hvis der sendes en skriftlig 

ansøgning til holdturnering@badmintonkoebenhavn.dk indeholdende det 

ændrede spilletidspunkt. Flytning kan kun tillades efter begge klubbers accept. 

Dog kan HU bestemme et tidspunkt i tilfælde af Force Majeure. 

Stk. 2. Holdkampene kan afvikles før/efter den i programmet anførte dato – dog kun 

mellem de to nærmest placerede rundedatoer. 

Stk. 3. Kan to klubber ikke blive enige, fastsætter HU spilletid og -sted for holdkampens 

afholdelse.  

Stk. 4. Flytning af kamptidspunkter efter 1. september vil normalt udløse gebyr, som 

fastsættes på BADKBH repræsentantskabsmøde. 

Stk. 5. Såfremt en holdkamp ønskes flyttet på grund af ændring i Badminton Danmarks 

sæsonplan, og de involverede klubber ikke indbyrdes kan arrangere en flytning, 

er HU berettiget til at diktere et andet tidspunkt for afviklingen af den/de berørte 

holdkampe. Et sådant diktat kan ikke appelleres og kan medføre, at et hold 

dømmes som taber. 
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§16. Trækning af hold eller udeblivelse fra holdkamp 

Stk. 1. Skriftligt afbud til en holdkamp skal være sendt til modstanderen og til 

holdturnering@badmintonkoebenhavn.dk mindst 7 dage før den fastsatte 

spilledag. Senere indgivne afbud ligestilles med manglende afbud.  

Stk. 2. Misligholdelse af fristen vil udløse en bod som fastsættes på BADKBH 

repræsentantskabsmøde. 

Stk. 3. a. Såfremt et hold ikke stiller op i en holdkamp i turneringen, kan det af HU 

udelukkes fra deltagelse i resten af sæsonen. HU har dog ret til at træffe 

anden afgørelse, hvis der foreligger en acceptabel årsag til udeblivelsen. 

b. Såfremt et hold undlader at spille 2 holdkampe i holdturneringen, betragtes 

holdet som trukket af turneringen.  

c. I tilfælde af udelukkelse af turneringen jf. pkt. a og b udgår holdet af den 

serie eller pulje, som det deltager i. Alle holdets holdkampe udgår, også 

allerede spillede holdkampe. De spillere, som er benyttet, kan blive spærret 

for nedrykning til lavere hold. 

Stk. 4. Såfremt et hold udebliver fra en holdkamp eller ikke er spilleklar senest 15 

minutter efter den for holdkampen fastsatte tid, kan holdkampen erklæres for 

tabt for det pågældende hold. Samtlige spillere, som har været brugt på det 

pågældende hold, vil have status, som om de havde spillet holdkampen, og er 

derfor efterfølgende spærret for nedrykning til lavere hold. 

Stk. 5. Såfremt begge hold er enige om at afvikle kampen, selvom det afbudsramte hold 

ikke teknisk kan vinde kampen, opkræves der ikke gebyr for afbud. 

 

§17. Den arrangerende klubs pligter  

Stk. 1. Den i turneringsprogrammet førstnævnte klub er arrangør af holdkampen, og 

skal som sådan sørge for spillested og bolde uden udgift for udeholdet.  

Stk. 2. Til holdkampe, der afvikles på neutral bane, deles udgifterne til baneleje og 

bolde ligeligt mellem parterne. 

Stk. 3. Arrangøren er ansvarlig for, at holdkampen afvikles korrekt, og skal herunder 

påse, at banerne opfylder de fastsatte mål i BWF’s spilleregler. 

Stk. 4. I tvivlstilfælde skal spillestedet godkendes af HU. 

Stk. 5. Såfremt begge parter er enige om, at lade holdkampen afvikle på et spillested, 

der ikke opfylder de fastsatte regler, kan der ikke efter holdkampen protesteres 

over spillestedet. 

Stk. 6. Arrangøren er ansvarlig for at indtaste resultatet af en holdkamp på 

BadmintonPlayer senest 24 timer efter kampens afslutning.  

Stk. 7. Ved ikke at overholde den arrangerende klubs pligter kan klubben blive idømt en 

bod, som er fastsat af BADKBH repræsentantskab. 

Stk. 8. Hvis der er afbud på begge hold, deles antallet af walkover kampe ligeligt 

mellem klubberne.  

Stk. 9. I tilfælde af et ulige antal walkover kampe, taber hjemmeholdet den 

overskydende kamp. 

Stk. 10. Skader i samme kamp: I tilfælde af et ulige antal walkover kampe på grund af 

skader, taber den spiller, som først taber en kamp på walkover, også sin 

doublekamp. 

Stk. 11. Walkover kampe skal indeholde spilleberettigede spilleres navne. I tilfælde, hvor 

klubber undlader dette, og ikke kan/vil oplyse disse navne på skemaet, vil holdet 

blive trukket ud af turneringen og placeret som nummer sidst i den pågældende 

serie. Manglende navne på en holdseddel blive betragtet som en ukorrekt udfyldt 

holdseddel. 
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Stk. 12. Alle holdsedler skal være udfyldt med spillernes navne. Dette gælder også 

holdsedler for klubbens nederste hold i DH-turneringen. 

Hvis holdseddel for klubbens nederste hold i DH-turneringen i senest afviklede 

holdkamp ikke er korrekt udfyldt med navne på alle pladser, kan ingen af 

klubbens spillerne, som har deltaget i DH-turneringen i sæsonen, deltage på hold 

fra Københavnsserien og lavere i BADKBH holdturnering. 

 

 

§18. Holdkampen 

Stk. 1. Holdkamp vinder og point. I alle holdkampe bestående af lige antal kampe, gives 

2 holdkamppoint for en vunden holdkamp til det vindende hold og 0 

holdkamppoint til det tabende hold - ved uafgjort tildeles begge hold 1 

holdkamppoint. 

Stk. 2. I holdmatch bestående af 13 kampe, tildeles holdkamppoint således: 

a. Slutter holdkampen 7 - 6 tildeles der 2 holdkamppoint til vinderen og 1 

holdkamppoint til taberen af holdkampen. 

b. Slutter holdkampen 8 – 5 eller større gives alle 3 holdkamppoint til vinderen, 

og 0 holdkamppoint til taberen af holdkampen. 

Stk. 3. Vinder af en serie/pulje er det hold, der opnår flest holdkamppoint. 

Stk. 4. Dersom to eller flere klubber opnår lige mange holdkamppoint, afgøres 

placeringen ved, at det hold, der har vundet flest holdkampe, rangeres højest. 

Stk. 5. Står to eller flere hold stadig lige, afgøres placeringen ved det samlede antal 

vundne kampe. 

Stk. 6. Står to eller flere hold stadig lige, afgøres placeringen ved, at det hold, der har 

størst positiv/mindst negativ forskel i vundne kontra tabte sæt, besætter den 

højeste plads. 

Stk. 7. 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/mindst negativ forskel i vundne kontra 

tabte sæt. 

Stk. 8. Står flere hold stadig lige, udregnes placeringen således, at det af holdene, der 

har størst positiv/mindst negativ forskel i vundne kontra tabte point, rangeres 

højest. 

Stk. 9. Afgøres spørgsmålet ikke herved, spilles der omkampe efter HU bestemmelser. 

Stk. 10. Turneringens enkelte kampe spilles efter BWF spilleregler. 

 

§19. Holdopstillingen 

Stk. 1. Spillere låst for nedrykning til lavere hold, når spilleren har spillet følgende antal 

holdkampe på de højere liggende hold: 

 10 holdkampe i serier hvor der spilles i alt 14 holdkampe 

 10 holdkampe i serier hvor der spilles i alt 13 holdkampe 

   9 holdkampe i serier hvor der spilles i alt 12 holdkampe 

   8 holdkampe i serier hvor der spilles i alt 11 holdkampe 

   7 holdkampe i serier hvor der spilles i alt 10 holdkampe 

   7 holdkampe i serier hvor der spilles i alt   9 holdkampe 

   6 holdkampe i serier hvor der spilles i alt   8 holdkampe 

   5 holdkampe i serier hvor der spilles i alt   7 holdkampe 

   4 holdkampe i serier hvor der spilles i alt   6 holdkampe 

   4 holdkampe i serier hvor der spilles i alt   5 holdkampe 

   3 holdkampe i serier hvor der spilles i alt   4 holdkampe. 

Hvor seriernes antal holdkampe ved sæsonstart er gældende. Der tages 

udgangspunkt i antal kampe, som det hold man kommer fra spiller i sæsonen. 
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Kun spillere, som fremgår af holdsedlen som reelt at have spillet holdkampen, 

tæller med i opgørelsen. 

Spillere, der ikke kan flyttes til et lavere rangerede hold, fordi de er låst, kan 

lovligt benyttes på et højere rangerende hold. 

Stk. 2. En spiller må ikke rykke mere end et hold ned ad gangen. Det betyder at man 

ikke kan spille på et førstehold og i efterfølgende runde på tredjeholdet. Man vil 

dog godt kunne spille en kamp på førsteholdet, så en kamp på andetholdet, og 

efterfølgende en kamp på tredjeholdet. En spiller må maksimalt rykke to hold 

ned i løbet af en sæson. Dog kan en spiller altid rykkes fra et DH-hold til klub-

bens øverste kredshold (1. serie og lavere), såfremt §19, stk. 4 er overholdt. 

Denne regel er ikke gældende, hvis der er gjort brug af §20 ”reservereglen”. 

Stk. 3. En spiller må først spille på et lavere rangeret hold, når det højere rangerede 

hold har spillet, eller samme dag spiller en kamp uden denne spiller. Dog må en 

spiller ikke spille på to forskellige hold samme dag i samme aldersklasse. Dette 

gælder dog ikke ved benyttelse af §20 ”reservereglen”. 

Stk. 4. For BADKBH holdturnering gælder endvidere, at klubberne skal anvende sine 

stærkeste spillere på det højest rangerende hold. Det vil sige at klubber altid 

skal anvende sine spillere i klubstyrkeorden. 

Særligt for nedrykning af spillere mellem DH-hold og kredshold (1. serie 

og lavere): 

En klub kan kun anvende en spiller på lavere rangerende hold, hvis spilleren på 

NIVEAU-ranglisten er lavere placeret på ranglisten end klubbens øvrige spillere, 

som anvendes i de samme to kategorier, på det højere rangerende hold i en 

holdkamp spillet samme dag eller alternativt i den umiddelbart foregående 

holdkamp. Klubben kan dog benytte en højere rangeret spiller hvis point-

forskellen er 50 point eller derunder på NIVEAU-ranglisten. 

Stk. 5. a. I tilfælde af at en spiller bliver skadet efter udvekslingen af holdopstillingen, 

kan der ikke indsættes reserve. De tilbageværende spillere/par rykkes ikke 

op, idet holdopstillingen fastholdes. Den skadede spiller kan ikke spille sin 

anden kamp.  

 b. Hvis en spiller kommer for sent og ikke kan spille sin første kamp, tabes 

nederste kamp i kategorien på W.O. Øvrige spillere rykkes eventuelt op i 

kategorien. Han kan dog spille sin 2. kamp efter programmet, hvis han er 

fremme rettidigt til den kamp. 

Hvis spilleren ikke når frem til sin anden kamp, tabes den nederste kamp i 

den kategori på W.O. Øvrige spillere rykkes eventuelt op i kategorien. 

Stk. 6. I tilfælde af at en spiller bliver skadet og ikke fuldfører sin første kamp, kan der 

ikke indsættes reserve i spillerens anden kamp. De tilbageværende doubler 

rykkes ikke op, idet holdopstillingen fastholdes. 

Stk. 7. Overtrædelse af disse regler vil blive straffet på den måde, at ikke blot den eller 

de kampe, hvori overtrædelsen er begået, vil blive erklæret tabt, men også alle 

efterfølgende kampe i samme kategori (HS, DS, MD, HD, DD). 

Stk. 8. En klub, der har anvendt en eller flere ulovlige spillere, taber de kampe, som 

den/de ulovlige spillere har spillet samt efterfølgende kampe i samme kategorier. 

Kun de kampe som holdet med den/de ulovlige spillere har vundet, bliver 

resultatmæssigt ændret. Resultatet i de øvrige kampe i samme kategorier 

bibeholdes af hensyn til ranglistesystemet. Holdet pålægges bod for hver ulovlig 

spiller.  
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Stk. 9. En klub, der på et senior eller senior+ -hold anvender en spiller under ukorrekt 

navn, vil blive dømt som taber af holdkampen, og man kan fradømmes alle hidtil 

spillede holdkampe, retten til at deltage i flere holdkampe i turneringen, og de 

på holdskemaet angivne spillere kan udelukkes fra at deltage i holdkampe i 

resten af sæsonen. 

Stk. 10. Ved spillerafbud, hvor spilleren ikke møder frem (ikke skader efter udveksling af 

holdseddel) er det kampene nederst i hver kategori som udgår. 

Stk. 11. For Københavnsserien og SEN+40 Elite udveksles holdopstillingerne skriftligt 

senest 30 minutter før holdkampens begyndelse.  

For alle øvrige rækker i SEN og SEN+ udveksles holdopstillingerne skriftligt 

senest 15 min. før holdkampens begyndelse. 

Holdene opstilles med spillerne / parrene i rækkefølge efter dygtighed og med 

stærkeste spiller/par øverst. 

 Holdsedlerne skal underskrives af holdlederne efter holdkampen. 

For Københavnsserien og for SEN+40 Elite offentliggøres modstanderholdets 

holdseddel i BadmintonPlayer 30 min. før holdkampens start.  

For alle øvrige rækker i SEN og SEN+ offentliggøres holdsedlerne i Badminton-

Player 180 min. før holdkampens start. Holdopstillingerne kan herefter kun 

ændres efter akut afbud ved brug af en skriftligt fremlagt holdseddel, hvor 

holdet er opstillet med eventuel oprykning af spillerne i de forskellige kategorier. 

 

 

§20. Reserver i Senior turneringen og Senior+ turneringen 

Stk. 1. Maksimalt to spillere kan indsættes som reserver i en holdopstilling. Hver spiller 

må maksimalt indsættes som reserve to gange på en sæson, i hver aldersklasse. 

Aldersklasserne er SEN, SEN+40, SEN+50, SEN+60 og SEN+70. 

Stk. 2 Ved indsættelse som reserve skal spilleren komme fra et lavere rangerende hold. 

Stk. 3. Ved indsættelse som reserve vil spilleren uden karantæne kunne spille næste 

kamp på et lavere rangerende hold i 1. Serie og lavere – dog ikke lavere end det 

hold, spilleren kom fra. 

Brug af spillere fra Københavnsserien, som reserve på et DH-hold, følger DH-

reglerne. 

Stk. 4. Ved indsættelse af reserve skal det klart fremgå hvem spilleren er reserve for. 

Stk. 5. Den spiller som reserven indsættes for, skal fremgå af holdsedlen for den forrige 

holdkamp som at have spillet holdkampen. Man kan dog ikke indsætte en 

reserve for en spiller, der blot har byttet plads med en anden spiller på et højere 

rangerende hold på grund af en ændring i styrkeforholdet. 

Stk. 6. Den spiller som reserven er indsat for låses for nedrykning til lavere hold. 

Spilleren vil derfor efterfølgende først kunne rykke til et lavere hold jf. reglerne i 

§19, stk. 3. 

Stk. 7. Det er derfor ikke muligt at indsætte reserver i første runde af holdturneringen. 

 

 

§21. Præmieregulativ 

Vinderne af en serie eller en pulje tildeles et elektronisk diplom.  

Vinderne af den øverste række i hver aldersklasse tildeles en evigt vandrende pokal. 
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§22. Holdsammensætning 

Stk. 1. I serier med holdkampe á 13 kampe, skal der bruges 6 herrer og 4 damer, der 

spiller 4 HS, 2 DS, 3 HD, 2 DD og 2 MD. 

Stk. 2. Serie 30 spiller holdkampe á 10 kampe, hvortil bruges 6 herrer og 2 damer, der 

spiller 4 HS, 3 HD, 1 DD og 2 MD. 

Stk. 3. I alle serier skal hver spiller deltage i to kategorier. Det vil sige, at alle skal spille 

en ren double, samt enten en single eller mixed-double. (Se dog særreglerne for 

åbne rækker, ungdom, senior+ samt 30. serie.) 

Herrespillere kan kun spille på herrepladser og damespillere kan kun spille på 

damepladser. Dog undtaget åben række (+40 20 Serie, +50 20. Serie, +60 20. 

Serie samt +70 serier). 

Stk. 4. Holdkampen afvikles så rationelt som muligt, f.eks. i nævnte rækkefølge: MD, 

DS, HS, DD, HD. Hver kategori skal dog afvikles således, at højst rangerende 

skal spille først inden for hver kategori.  

 

§23. Sanktioner 

Stk. 1. Hvis et af holdene ønsker det, spilles der med dommere. Udgiften til dette 

betales af den anmodende part. 

Stk. 2. Ønsker en klub at protestere, indsendes protesten til HU. Der skal indledningsvis 

ikke betales depositum/gebyr.  

Den tabende part i en protestsag indbetaler et gebyr, som fastsættes af BADKBH 

repræsentantskab.  

Gebyret opkræves sammen med øvrige gebyrer og pålagt bod 2 gange årligt 

normalt i december og maj måned.  

Det tilsikres begge parter ret til at udtale sig i sagen. Eventuelle protester skal 

fremsendes senest 3 hverdage efter holdkampens afvikling. Samtidig med 

indsendelsen af protesten til HU sendes en kopi af protesten til modstanderen. 

 

Stk. 3. Optagelse af sager, der ikke er indgivet som protest.  

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 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 HU, såfremt der er forløbet 

mere end 1 måned efter den pågældende divisions/series afslutning. 
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Særlige regler 

Ungdom 

§ 24. Ungdom 

Stk. 1. Holdturneringen for ungdom spilles efter det landsdækkende ”Reglement for 

ungdomsholdturnering”. 

Stk. 2. HU bestemmer hvert år ved udsendelsen af indbydelsen, i hvor mange rækker, 

der kan tilmeldes hold. Dette antal kan HU dog ændre, hvis der er belæg herfor. 

Stk. 3. I forbindelse med protester i Ungdomsholdturneringen følger klubberne reglerne 

for betaling af gebyr som angivet i dette reglements §23, stk. 2. 

Stk. 4. I forbindelse med tidsfrister for tilmelding til Ungdomsholdturneringen følger 

klubberne de i indbydelsen angivne tidsfrister.  

 

 

Senior+ 

§ 25. Senior+ 

Stk. 1. Spilleberettigede på senior+ hold (+40 / +50 / +60 / +70) er spillere, der er 

fyldt eller fylder 40 / 50 / 60 / 70 år senest den 1. maj i det år turneringen 

slutter.  

Stk. 2. Holdturneringen for senior+ består af et antal aldersklasser og serier, hvis antal 

og størrelse hvert år fastsættes af HU efter antallet af tilmeldte hold.  

Stk. 3. HU har desuden bemyndigelse til at lave ekstraordinær op-/nedrykning af hold, 

hvis styrken er meget forskellig i forhold til øvrige hold i serien.  

Stk. 4. Rækkefølgen af holdene er som følger:  

+40: Eliteserien, serie 1 og lavere, +50: serie 1 og lavere, +60: serie 1 og 

lavere samt +70 serie 1 og lavere.  

Stk. 5. Eliteserien: Rækken indeholder minimum 6 hold.  

a. Hver holdkamp består af 13 kampe, nemlig 5 HD, 2 DD, 2 HS, 4 MD. Hertil 

skal der bruges 4 damer og 8 herrer. 

b. Holdkampen afvikles i rækkefølgen: 4 MD, 2 HS og en HD (som kaldes 5. 

HD), 2 DD og 4 HD, (sidstnævnte HD betegnes som 1. – 4. HD). 

c. De fem herredoubler skal sammensættes som følger: 5. HD skal bestå af de 

to herrer, som ikke spiller MD/HS. 1.- 4. HD skal laves af alle 8 herrer, og 

opstilles i styrkeorden. 5. HD opstilling må ikke genanvendes i spillernes 2. 

kamp. 

Stk. 6. Serie 1 og lavere (+40):  

a. Serierne består af 12 kampe, nemlig 6 HD, 2 DD, 4 MD, hvortil der anvendes 

4 damer og 8 herrer. 

b. Holdkampen afvikles i rækkefølgen: 2 HD (5. og 6.), 4 MD, 2 DD og 4 HD (1.-

4.). 

c. 1. – 4. HD skal udvælges af alle 8 herrer, og skal stilles op i styrkeorden.  

5. og 6. HD skal bestå af de herrer, som ikke spiller MD.   

5. og 6. HD opstilling må ikke genanvendes i spillernes 2. kamp. 

Stk. 7. 20. Serie, Åben række, SEN+40, SEN+50 og SEN+60:  

a. Serien består af 8 kampe, nemlig 8 doubler, hvortil der anvendes 8 spillere. 

b. Holdkampen afvikles i rækkefølgen: 1.-4. Double herefter 5.-8. Double.  

c. 1. – 4. Double skal udvælges af alle 8 spillere.  

5. – 8. Double skal udvælges af alle 8 spillere.  

I begge tilfælde skal der stilles op i styrkeorden.  

Den samme doublekonstellation må IKKE gentages.  

Stk. 8. Serier 1 og lavere (+50 og +60):  
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a. Serierne består af 8 kampe, nemlig 5 HD, 1 DD og 2 MD, hvortil der anvendes 

2 damer og 6 herrer. 

b. Holdkampen afvikles i rækkefølgen: 2 MD, 2 HD, 1 DD og 3 HD.  

1., 2. og 3. HD skal udvælges mellem alle seks herrer og skal stilles i 

styrkeorden. 4. og 5. HD skal spilles af de herrer, der ikke spiller MD, og 4. og 

5. HD opstilling må ikke genanvendes i spillernes 2. kamp. 

 

Stk. 9. Udgået. 

 

Stk. 10. Serie 1 og lavere (+70) (Åben række): 

a. I +70 Serierne må benyttes damer fra aldersklassen +60.  

 

b. Serien består af 6 kampe, nemlig 6 Doubler hvortil anvendes 6 spillere  

(damer og/eller herrer efter eget valg). 

 

c. Holdkampen afvikles i rækkefølgen: 1-3 Double herefter 4-6 Double. 

1. – 3. Double skal udvælges af alle 6 spillere.  

4. – 6. Double skal udvælges af alle 6 spillere.  

I begge tilfælde skal der stilles op i styrkeorden.  

Den samme doublekonstellation må ikke gentages. 

 

Stk. 11. Op og nedrykning. 

a. +40 Eliteserien rykker sidste ned i serie 1. 

b. +40 Serie 1 rykker vinderen op i Eliteserien. 

c. Serie 2 – og lavere rykker vinder og nr. 2 én serie op. 

d. Udgået. 

e. Serie 1 – og lavere rykker nummer næstsidst og sidst én serie ned. 

f. Udgået. 

g. Serie 1 og lavere i +50/+60 rykker nummer sidst én serie ned. 

h. Serie 2 og lavere i +50/+60 rykker vinder én serie op. 

 

Stk. 12. DM for hold.  

 BADKBH kan deltage med op til 2 hold i hver af de alderskategorier DM for hold 

omfatter.  

 Ønske om deltagelse indhentes fra klubberne.  

I det tilfælde BADKBH ikke kan tilbyde alle interesserede klubber deltagelse, 

foretages en styrkemæssig vurdering af HU. 
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Reglementsændringer foretaget på holdturneringsmødet 22.05.2014 

Turneringsreglementet blev revideret i juni 2014 med nyt layout, sproglige rettelser og 

ændringer af enkelte paragraffer i henhold til vedtagelser på holdturneringsmødet den 22. maj 

2014. Senere er enkelte rettelser i september 2014 vedr. §14 og §17 indarbejdet. 

De sidste rettelser i september 2015 vedrører sletning af alt omkring Københavnsserien (nu 

omfattet af DH reglementet) og sletning af reglerne omkring Ungdomsturneringen (erstattet af 

”Reglement for Pointgivende Ungdomsholdturnering”). 

Alle rettelser er således indarbejdet i dette Turneringsreglement for Badminton Københavns 

holdturnering 2015-2016 (version 2015-1). 

 

Reglementsændringer foretaget på holdturneringsmødet 17.05.2016 

§3 Holdturneringsudvalgets organisation. 

§6, stk. 6 HU fastlægger holdenes indplacering. Godkendes på Holdturneringsmødet. 

§19, stk. 1 antallet af spillede holdkampe tæller også hvis der er indsat en reserve for 

spilleren. 

§20, stk. 5 Spilleren, som erstattes af en reserve, skal have spillet forrige holdkamp.  

Herudover enkelte redaktionelle rettelser. 

 

På holdturneringsmødet for senior/veteranhold 22.05.2017 blev følgende vedtaget: 

Ændringer vedr. §13 (fælleshold), §16 (Trækning, afbud og udeblivelse af hold),  

§23 (HU optagelse af sager) og §25 (Nedrykning i 50+/60+ serierne). 

Desuden blev §9. stk. 3 og §26, begge vedrørende Q-rækkerne, slettet i reglementet. 

Der er i §19 desuden lavet præciseringer for brugen af spillere mellem de forskellige hold, 

specielt mellem DH-hold og kredshold (1. serie og lavere). 

 

På holdturneringsmødet for senior/veteranhold den 29.05.2018 blev følgende 

vedtaget:  

Nye regler:  

§14 (Spillere) vedrørende anvendelse af spillere efter klubskifte samt registrering i 

BadmintonPlayer. 

§17 (Den arrangerende klubs pligter) vedrørende udfyldelse af holdsedler, herunder særregel 

for BADKBH klubber i DH-turneringen. 

§22 (Holdsammensætning) vedrørende herrepladser og damepladser. 

§23 (Sanktioner) vedrørende benyttelse af spillere, som har spillet for en anden klub i 

Seniorholdturneringen. 

Ændringer: 

§19 (Holdopstillingen) vedrørende skifte af 10% reglen til 50 ranglistepoint 

samt regler for oprykning i holdopstillingen, hvis en spiller kommer for sent. 

Desuden præcisering omkring nedrykning af spillere fra DH-hold til Kredshold. 

§23 (Sanktioner) vedrørende betaling af gebyr for protester. 

§24 (Ungdom) vedrørende administrative forhold for ungdomshold. 

 

På holdturneringsmødet for senior/veteranhold den 28.05.2019 blev følgende 

vedtaget: 

§3 (Holdturneringsudvalget (HU)) Holdturneringsadministrator udgår.   

§14 (Spillere) vedrørende anvendelse af spillere samt registrering i BadmintonPlayer. 

§19 (Holdopstillingen) præcisering hvad der gælder for opgørelsen ”låst for nedrykning”. 

§19, stk. 8 Hvordan man administrativt regulerer resultatet af en holdkamp pga. ulovlige 

spillere. 

§20, stk. 6 Hvornår en spiller låses for nedrykning til lavere hold efter brug af reserve. 

§25, stk. 10: teksten udgår og erstattes af regler for 70+ serien. 
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I forbindelse med revision af holdturneringsreglementet 2020/2021, som grundet 

Corona-krisen blev foretaget gennem kommunikation med klubbernes spilleudvalg 

via mail, blev følgende vedtaget: 

 

§10, stk. 1: Som ikke omtalte nedrykningsslutspillet, men omtalte 2 puljer. 

§13, stk. 2: Nyt punkt fordi vi har fået en del gæstehold i holdturneringen, hvilket ikke er 

Reglementarisk jf. §13, stk.1. 

§14, stk. 1.c:  Som udgår, idet vi ikke mener, at det er nødvendigt i fremtiden at have denne 

særregel i forhold til klubskiftereglementet. 

§16, stk. 3.c:  Da holdet helt udgår, så skal der ikke tages hensyn til antal tabte kampe. 

§17, stk. 11:  Hvis klubben ikke vil oplyse spillerens navn, så falder sanktionen øjeblikkeligt. 

§19, stk. 11:  Oprettet som et nyt stykke, men noget af teksten er overført fra §22, stk.10, 

hvor teksten var lidt gemt væk/malplaceret. 

Og så har vi medtaget teksten omkring skriftlige holdsedler, suppleret med 

indtastede holdsedler i BadmintonPlayer, samt tidsfrister. 

§20, stk. 1: Reservereglen gælder for hver aldersklasse. Præciseret. 

§23, stk. 4: Stykket udgår i sin helhed med fjernelsen af §14, stk. 1.c. 

 

Desuden nogle tilføjelser og administrative rettelser til bedre forståelse.  

 

På holdturneringsmødet for senior og senior+ hold den 16.06.2021 blev følgende 

vedtaget: 

 

§19, stk. 11: Seneste udveksling af skriftlige holdsedler blev angivet til 30 min. for 

Københavnsserien og SEN+40 Elite. For alle andre rækker 15 min. 

Offentliggørelse af modstanderholdets holdopstilling i BadmintonPlayer for 

Københavnsserien og SEN+40 Elite blev angivet til 30. min. For alle andre 

rækker 180 min. 

 

 

På holdturneringsmødet for senior og senior+ hold den 14.06.2022 blev følgende 

vedtaget: 

 

Præambel: Præcisering i Københavnsserien af gældende regler i DH-reglementet. 

Redaktionelt: I forbindelse med BADDAN deltagelse i planlægning og drift af holdturneringen 

i BADKBH er der redaktionelle rettelser i §4, stk.5, §15, stk.1 og §16, stk.1. 

§8, stk. 3  Regler for puljefordeling ændret. 

§14, stk. 1b: Udgår. Angav regler for udenlandske spilleres adgang til at spille med i 

holdturneringen, hvis de havde deltaget på et andet lands holdturnering i 

sæsonen. 

§20, stk. 3: Reserveregel. Præciserer efterfølgende nedrykning for spillere i Københavns-

serien og for spillere i øvrige serier efter brug af reservereglen. 

§21,  Præmieregulativ. Ungdomsspillere får ikke medaljer i fremtiden. 

§22  Stk. 2, 3, 4, 5, 6 og 8 udgår. Der medtages kun serier som udbydes. 

§22,  Tidligere stk. 7, 9 og 10 bliver til nye stk. 2, 3, og 4. 

§25, stk. 7,  20. Serie Åben række. Teksten ændret redaktionelt. 

§25, stk. 9  Udgår. Var en kopi af stk. 7. 

Gældende version efter vedtagne ændringer er: 

 

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2022-2023 (version 

2022-1). 

 

Blå markeringer rettes til sort tekst pr. 31.12.2022 


