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1. Velkommen 
 
Med denne håndbog vil Ungdomsudvalget i Højbjerg Badmintonklub (HBK) give dig lidt generel 
information vedr. regler, retningslinjer m.m. i HBK dels som holdleder og dels som forælder. 
 
Vi har udarbejdet håndbogen i håb om, at det kan give dig svar på nogle af de spørgsmål, som du 
formentlig vil komme ud for som holdleder eller/og som forælder. 
 

2. Ungdomsudvalget 
 
Ungdomsudvalget (UU) er et underudvalg til HBK’s bestyrelse.  
 
Det tilstræbes at ungdomsudvalget består af formanden, cheftræneren samt 6 menige medlemmer. 
Det tilstræbes at samtlige aldersgrupper U9/U11, U13, U15 og U17 er repræsenteret i UU.  

 
Ungdomsudvalget er selvsupplerende med frivillige forældre efter formandens godkendelse.  
Formanden vælges på klubbens generalforsamling og vælges for 2 år ad gangen. 
 
Formanden er medlem af klubbens bestyrelse og deltager således også i bestyrelsesmøderne. 
 
Ungdomsudvalget har som vision: 
 

• at være Århus' bedste og mest attraktive badmintonklub 
• at skabe de bedste mulige rammer for ungdomstræningen  
• at fastholde og videreudvikle eksisterende talentmasse 
• at etablere et attraktivt træningsmiljø 
• at skabe et godt klubmiljø med godt kammeratskab 
• at være en eliteklub med skyldig og nødvendig hensyntagen til bredden 

 
gennem: 
 

• ansættelse af dygtige instruktører 
• tilpasning af træning i forhold til talent 
• afvikling af stævner i Højbjerg 
• tilmelding af hold til flest mulige spillere 
• ydelse af tilskud til stævner 

 
 
På HBK’s hjemmeside (www.hojbjerg-badminton.dk menu Ungdom / Ungdomsudvalget) kan du se, 
hvem der er udvalgsmedlemmer i denne sæson, og hvem i udvalget der er kontaktperson for netop 
den aldersgruppe, du er holdleder for.  
 
Brug medlemmerne, hvis du har spørgsmål, eller hvis du har gode idéer eller emner, du gerne vil 
have udvalget skal tage sig af. 
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3. En holdleders opgaver 
 
Som holdleder er der en række opgaver, du skal varetage. 
 
Allerførst er det en god idé at få lavet en liste over spillerne og deres telefonnumre og e-mail 
adresser. Den får du brug for, når du skal formidle forskellige ting til spillerne. Du kan kombinere 
listen med kampoversigten for holdet – se eksempel herpå bagest i materialet. 
 
Er det et helt nyt hold, der er sat sammen, viser erfaringen, at det er en god idé at lave et lille 
fællesarrangement med holdet inden turneringsstart for at få spillere og forældre rystet sammen. I 
kan evt. benytte klublokalet i hallen til dette (bookning af klublokalet gøres hos klubbens sekretær 
Henrik Hesselberg). 
 
En holdleder er trænerens og ungdomsudvalgets forlængede arm. Du skal sørge for, at der 
uddeles kampsedler til spillerne til hver turneringsrunde.  
 
Ved hjemmekampe får du tildelt 2-3 baner af den ”hal ansvarlige”, herefter er det din opgave at 
sætte kampene i gang og uddele bolde. Børnene tæller som hovedregel selv kampene – dog er det 
tilladt at hjælpe, hvis det kniber – især i double kan det godt være svært for spillerne at holde styr 
på det hele. Hvis der skal hjælpes med tællingen, skal man placere sig i tællerstolen eller ved 
nettet, hvis der ikke er en tællerstol.  
 
Efter hver spillet holdkamp er det dig der udfylder holdskemaet og sørger for indberetning til 
klubben efterfølgende. 
 
For HBK er det en stor hjælp, hvis du sætter dig ind i reglerne både spilleregler og individuelle 
oprykningsregler, som kan være svære for nye spillere/forældre at sætte sig ind i. BD’s – 
Badminton Danmarks håndbog, hvori reglerne er beskrevet kan lånes i HBK’s sekretariat.  
 
Ovenstående opgaver er yderligere beskrevet i de kommende afsnit. 
 

4. Holdturnering 
 
DGI og BD er blevet enige om, at ugerne 40, 43, 46, 49, 2, 5, 8,og 10 (sæson 2013/2014) vil være 
forbeholdt holdturneringen, hvorfor der stort set ikke afholdes pointgivende stævner i disse uger. 
Skulle der alligevel være et pointgivende stævne – ja, så er det HBK’s helt klare holdning, at hvis 
der er holdkamp, kan man ikke deltage i et stævne samme dag. Holdturneringen skal prioriteres 
højere end de individuelle stævner. 
 
Fra og med sæson 2013/2014 er holdturneringen blevet pointgivende til ungdomsklassifikationen. 
 
I Danmark findes 2 uafhængige forbund/foreninger, som arrangerer holdkampe. Badminton 
Danmark (BD)  samt Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI). 
De 2 forbund/foreninger har fra og med sæson 2013/2014 fundet sammen elektronisk på én portal 
www.BadmintonPeople.dk  
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4.1. Kampseddel  
Ved starten af sæsonen får du en oversigt over de kampe holdet skal spille. Det er din opgave at få 
denne kommunikeret ud til spillerne på holdet. Det er vigtigt, at pointere : Den oversigt du modtager 
fra sæson start er foreløbig, dvs. der kan forekomme ændringer i ikke mindst spilletidspunktet. 
Du skal således altid tjekke, når tiden nærmer sig for holdkampen, hvorvidt kamptidspunktet er 
ændret – Dette gøres på www.badmintonpeople.dk. Det er altid data (kamp nr., spilletidspunkt, etc.) 
på BadmintonPeople, som er de gældende. Data kan ændres helt op til 1 uge før spilletidspunktet. 
 
Det er samtidig dig, der skal sørge for at spillerne kommer til næste holdkamp. Du skal således ca. 
1 uge før kamptidspunktet informere de implicerede spillere via e-mail om den kommende kamp 
(mødested, mødetidspunkt, kamptidspunkt osv.). Skulle der være enkelte, som ikke kan modtage 
e-mails, kan du hos HBK’s sekretær Henrik Hesselberg få nogle små kort, som du skal udfylde og 
give spillerne. Du kan se et eksempel på en elektronisk holdkampseddel – bilag 9.1. 
 
Det er vigtigt, at du får tilbagesvar fra spillerne i god tid. Det er nemlig din opgave i samarbejde 
med træneren, at få fat i en reservespiller. 
 
Se  bilag 9.4 for hvorledes du får information fra BadmintonPeople vedr. kampene  
 

4.2. Kørsel 
Det er forældrene til spillerne, der skal køre til holdkampene. Det er din opgave, at udarbejde en 
turnusplan for hvem af forældrene, der skal køre til hvilke holdkampe. 
 

4.3. Holdseddel / Resultatskema 
Til holdkampene både ude og hjemme skal du udfylde en holdseddel / resultatskema – se bilag 9.2.  
 
Se  bilag 9.4 for beskrivelse af procedure ved udskrivning af holdseddel 
 
Som holdleder skal du altid udskrive holdsedlen. På holdsedlen skal bl.a. holdopstillingen angives.  
Holdsedlen medbringes på spilledagen og udfyldes med resultater efterhånden som kampene 
spilles. Det er en fordel at udfylde så meget som muligt på holdsedlen hjemmefra. 
 
Det er meget vigtigt, at holdseddelen bliver udfyldt med ’korrekt’ fornavn/efternavn. Det er den 
arrangerende klub, som skal indberette resultatet og dette er kun muligt såfremt navne er angivet 
korrekt. Den enkelte spiller får point for at spille, og pointene skal tildeles den rette spiller.  
 
Som holdleder bør du checke, at samtlige spillere på holdet er oprettet på BadmintonPeople. 
Den arrangerende klub skal indberette kampresultatet, og såfremt samtlige spillere på holdet ikke 
er oprettet på BadmintonPeople, vil dette ikke være muligt. Hvis du opdager, at én af spillerne på 
dit hold ikke er oprettet på BadmintonPeople, skal du sende en mail til klubbens sekretær på 
info@hojbjerg-badminton.dk og anmode om at få spilleren oprettet. 
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4.3.1. Kamp nr., kampsted etc.  
Når du skal udfylde kampseddel til den enkelte spiller har du brug for information vedr. den enkelte 
kamp. 
 
Se  bilag 9.4 for beskrivelse af hvorledes du får information vedr. forestående kampe 
 
I forbindelse med udsendelse af kampkort er det en god idé at kontrollere, om den information man 
f.eks. har fået fra klubben på et tidligere tidspunkt, er blevet ændret. Spillested, spilletidspunkt etc. 
kan sagtens blive ændret. Det er altid den information, som står på BadmintonPeople, der er den 
officielt gældende.  

4.3.2. Holdopstilling 
For alle 1. hold i klubben gælder, at træneren sætter holdet og har ansvaret for at finde reserver. 
For de øvrige hold gælder, at træneren fastsætter hvilke spillere, der skal være på holdet. Det er  
holdlederen, der fastsætter hvilke spillere, der skal spille single, double, konstellationer etc.. Det er 
også holdlederen, der har ansvaret for at finde reserver, såfremt dette bliver nødvendigt. Hvis man 
ikke kan stille med et ”helt” hold – ja, så har man på forhånd tabt de kampe, hvor der mangler en 
spiller. 
Træneren er gerne behjælpelig med at stille holdet de første par gange, ligesom han naturligvis vil 
være behjælpelig med at finde reserver. Det er dog dig, der har ansvaret for at reserven får et 
kampkort m.m. 
Hvis en spiller på holdet stopper helt med at spille skal cheftræneren orienteres, hvorefter han 
tager stilling til, hvem der skal erstatte spilleren. 
I en holdkamp skal hver spiller spille 2 kampe. 
 
Reglerne for holdopstillingen er, at spillerne (og spillerkonstellationerne) stiller op i styrkemæssig 
orden. Det kan godt være svært at gøre dette for et nybegynder hold; men hen over sæsonen 
optjener de point, og derefter skal man være opmærksom på i hvilken række spillerne figurerer. For 
hold med spillere, der allerede er rangeret – altså som E-M-A-B-C-D (E-M gælder ikke U11) skal 
man fra første holdkamp stille holdet efter denne rangorden, uanset om man mener, at dette ikke 
repræsenterer det aktuelle styrkeforhold. 

4.3.3. Kampresultat 
Ved holdkampe opereres der med 3 ’forskellige’ hold – 
Arrangerende klub (der hvor holdkampen spilles). Denne klub skal stå for det rent praktiske i 
forbindelse med afvikling af holdkampen. Dvs. sådan noget som banefordeling, bolde. I HBK har vi 
altid en hal ansvarlig (ofte UU medlem) til stede i hallen, som kan/vil være behjælpelig hermed. 
Det er denne klub, som er ansvarlig for indtastning af resultat i såvel DB regi som i DGI regi 
Den førstnævnte klub på holdsedlen (det der i gamle dage hed ’hjemmeholdet’). Det er vigtigt at 
pointere, at man godt kan være hjemmehold på ’udebane’ (selv om det lyder lidt tosset). 
Den sidstnævnte klub på holdsedlen (det der i gamle dage hed ’udeholdet’). Man kan sagtens 
være udehold på ’hjemmebane’ (selv om også det lyder lidt tosset). 
 
Det er altid den den arrangerende klub, der har ansvaret for at kampresultatet bliver indberettet/ 
rapporteret til forbundet/foreningen. 
Dvs. når kampen er færdigspillet, holdsedlen korrekt udfyldt og underskrevet af begge holdledere – 
ja, så skal du bidrage til som holdleder, at den arrangerende klub’s holdleder / hal ansvarlige 
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modtager holdsedlen. Da der kan ske fejl i forbindelse med rapporteringen (f.eks. at den ikke bliver 
rapporteret), bør du dog altid sikre dig en kopi af den færdigt udfyldte holdseddel (spørg efter en 
kopimaskine hos den arrangerende klub). Tag kopien af den udfyldte holdseddel med hjem til HBK 
og indlevere holdsedlen på klubbens kontor. Er kontoret lukket smides den udfyldte holdseddel ind 
ad brevsprækken på sekretariatskontoret. 
Såfremt kampen spilles i Højbjerg Badminton Hal skal holdsedlen (når korrekt udfyldt og under-
skrevet af begge holdledere) altid afleveres til den hal ansvarlige. Du bør også informere de øvrige 
holdledere i hallen om, hvem der er hal ansvarlig for HBK og dermed hvem holdsedlen skal 
afleveres til. 
Det er vigtigt, at indberetning/rapportering sker hurtigst muligt (samme dag som kampen er spillet). 
Spilles holdkampen på en hverdag, skal resultatet nemlig være indberettet senest 24 timer efter, at 
holdkampen er afviklet. I modsat fald tildeles klubben en bøde. 
 

4.4. Bolde 
Ved HBK’s hjemmekampe er der altid et medlem fra UU eller en person udpeget af UU, som er  
”hal ansvarlig”. Den "hal ansvarlige" træffes i "dommerburet" - lokalet, hvortil der er adgang fra 
hallens forhal, og hvorfra der er udsigt over hallen. Den "hal ansvarlige" er i besiddelse af bolde til 
kampene, så her henvender du dig og får udleveret bolde. Det er dig som holdleder, der sørger for 
at give bolde til alle kampene i din spillerunde. Bolde som måtte være i overskud leveres tilbage til 
den "hal ansvarlige" i ”dommerburet”. Brugte bolde skal smides i den store kurv placeret i hallen 
ved dommerburet. Det er meget vigtigt, da brugte bolde bl.a. bruges til træning.  
 

4.5. Turneringer 
HBK’s ungdomsspillere spiller i turneringer med hold bestående af hhv. 4 drenge og 3 piger eller 4 
drenge og 2 piger eller hold med 4 spillere.  

4.5.1. 4 spillere (4 drenge/4 piger) 
I disse rækker spilles der 6 kampe – 4 singler og 2 doubler. 
Denne holdtype er den eneste der udbydes i sæson13/14 for U9 

4.5.2. 2 + 2 (2 drenge + 2 piger) 
I hver holdkamp skal der spilles 6 kampe - 4HS/DS og 2 HD/DD. 

4.5.3. 4 drenge og 2 piger 
I hver holdkamp skal der spilles 8 kampe – 1MD (1 mixdouble), 1DS (1 damesingle), 3 HS (3 
herresingler), 1DD (1 damedouble) og 2 HD (2 herredoubler). 

4.5.4. Landsmesterskab (LM) 
Hvis dit hold går hen og vinder deres pulje, kan det være de skal spille om landsmesterskabet. LM 
foregår over en weekend og særskilt program vil blive udsendt. 
 
HBK følger løbende med i de enkelte holds resultater, og hvis holdet kvalificerer sig til LM vil du 
blive kontaktet af din kontaktperson i UU, som vil fortælle dig om dette arrangement. 
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4.5.5. 4 drenge og 3 piger (Vestserien) 
I disse holdkampe spilles der 9 kampe – 2 MD, 2 DS, 2 HS, 2 HD og 1 DD. 
Der spilles kun i BD turneringer.  

4.5.6. Jyske Mesterskab (JM) 
Klubben tilstræber at det bedste hold i hver række fra U13 og op efter deltager i BD’s turnering i 
Vestserien, øvrige i andre MBK rækker. (MBK - Midtjysk Badminton Kreds, vores kreds under BD). 
 
Skulle holdet være så dygtigt at vinde eller blive nr. 2 i rækken skal de spille om det jyske 
mesterskab. Datoen for disse kampe vil blive lagt på Badminton Midtjyllands hjemmeside 
www.badmintonmidtjylland.dk  

4.5.7. Danmarks Mesterskab (DM) 
Bliver holdet nummer 1, 2 eller 3 ved det Jyske Mesterskab skal de spille om Danmarks 
Mesterskabet. Datoen for DM er fastlagt fra sæsonstart og kan findes på BD’s hjemmeside 
www.badminton.dk . 
 

4.6. Pointgivning i holdturneringen 
 
Fra og med sæson 2013/2014 er holdturneringen blevet pointgivende til ungdomsklassifikationen. 
Pointgivningen er yderst kompliceret og heldigvis udregnes pointgivningen automatisk på  
BadmintonPeople (forudsat naturligvis, at holdsedlen er korrekt udfyldt).  
 
Se bilag 9.5. for nærmere beskrivelse af, hvorledes der opnås point. Se afsnit 5. for mere info om 
ungdomsklassifikatioen. 
 

5. Individuelle stævner 
 
Badminton er ikke bare en holdsport; men også en individuel sportsgren. 
Som tidligere nævnt er badmintonspillere inddelt i niveauerne E (elite), M (mesterrække) samt A-B-
C-D rækker. 
 

5.1. Nybegyndere 
Når en ny spiller starter sin badmintonkarriere skal vedkommende stille op til et stævne i en D 
række. Undtaget er dog U9, hvor der kun findes 1 række  – B rækken. 
 
Der spilles som regel i kategorierne single, double og mixdouble, og en spiller kan stille op i 1, 2 
eller 3 kategorier, med mindre andet er angivet på stævneindbydelsen. Har man en makker i 
double eller mixdouble skal man sørge for at melde sig til med denne makker og samtidig skal 
makkeren også sørge for at melde sig til stævnet. Har man ikke en makker, kan man tilmelde sig 
stævnet med x-makker. Så vil man i den arrangerende klub sammensætte spilleren med en anden, 
der ligeledes har sat kryds i  x-makker. 
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5.2. Oprykning/rangliste 
For at rykke op i rangsystemet skal man vinde nogle point – og det gør man kun ved at stille op til 
individuelle stævner eller fra og med sæson 2013/2014 ved at spille holdkampe.  
 
Point gives alt efter hvor mange spillere der er med i en kategori. Det kan være svært at finde ud 
af, hvis man aldrig selv har spillet badminton. Søg derfor råd og vejledning hos UU eller forældre, 
som har børn der har spillet i nogle år. 
 
Pointskala og op-/nedrykningsreglerne kan du se i afsnittene nedenfor. Du kan også finde det på 
www.badminton.dk under linket turnering, ranglister og regler. 
 
Når en spiller rykker op, anbefales det at skrive det på 'oprykningssedlen' på opslagstavlen. 
Samtidig bør du sende en lille notits til klubbens hjemmeside. På klubbens hjemmeside har vi en 
liste med sæsonens oprykkere (se menu Ungdom/Ungdoms INFO/ Oprykkere). Send notitsen til 
Dan på email: vt46@privat.dk 
 
Når en spiller rykker op i Eliterækken eller i U11A, tager vi et billede af vedkommende og sætter 
det på klubbens "Wall of Fame", som er placeret ved trappen til omklædningsrummene. 
 

5.3. Pointskala 
I hhv. herre- og damesingle - herre-, dame- og mixed double gives point som følger: 
 
Nr. 1: 4 gange det programsatte deltagerantal/par 

Nr. 2: 2 gange det programsatte deltagerantal/par 

Nr. 3-4: 1 gang det programsatte deltagerantal 

Under 5 deltagere/par gives kun point til nummer 1. 

Fra 5 til og med 11 deltagere/par gives point til nummer 1 og 2. 

Fra 12 deltagere/par til og med 31 deltagere/par gives point til nummer 1, 2, 3, og 4. 

Fra 32 deltagere/par og op til 63 deltagere/par gives 16 point til nr. 5-8 i A-, B-, C- og D-rækkerne. 

Fra 64 deltagere/par og derover gives 32 point til nr. 5-8 i A-, B-, C- og D-rækkerne. 

 
Ved forkert tilmelding af en spiller (i en lavere række eller aldersklasse end spillerne er 
klassificeret) kan den pågældende spiller ikke opnå point til klassifikationen. Point tildeles ikke til 
andre, selvom en spiller ikke tildeles point for en ikke berettiget placering. 
 
Alle kredses individuelle arrangementer/mesterskaber indgår i klassificeringssystemet med 
undtagelse af turneringer i Eliterækken.  
 
Der gives ikke point i klassifikationssystemet, hvis der er tale om sammenlagte rækker, f.eks. en 
turnering/et stævne sammenlagt af A- og B-rækken. Dog vil f.eks. en A-række-turnering/stævne, 
hvori B-rækkespillere deltager, være pointgivende. Point gives på baggrund af det samlede 
deltagerantal/par, herunder også medtaget spillere/par, som er klassificeret i en lavere række. 
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5.4. Op-/nedrykningsskala 
En spiller oprykkes til en højere klassificering inden for sin aldersgruppe på grundlag af et 
pointsystem. For spillere der er omfattet af klassificeringen gælder, at vedkommende ikke kan 
deltage i en lavere række eller aldersklasse end den, i hvilken han/hun er klassificeret. 
 
Hvis en spiller opnår point i en højere række end den, hvori vedkommende er klassificeret, rykker 
spilleren op i denne række. I Eliterækkerne kan kun deltage E-rækkespillere. 
 
Oprykningskriterierne fra en række til den næste fastsættes af BD fra år til år. 
I sæson 2014/2015 oprykkes efter følgende skala : 
 
fra Mesterrækken til Eliterækken: 
 Piger  Drenge 
 U19 150 200 
 U17 425 550 
 U15 425 550 
 U13 275 325 
Fra A-rækken til mesterrækken: 
 U19 150 200 
 U17 275 375 
 U15 275 375 
 U13 175 225 
U13, U15, U17 og U19 
Fra B-rækken til A-rækken:  150 200 
Fra C-rækken til B-rækken:  75 130 
Fra D-rækken til C-rækken: 45     70 
 
U11 
U11 til U13 (automatisk oprykning både 1. års og 2. års) 
Fra U11 A-rækken til U13 M-rækken 400  500 
Fra B-rækken til A-rækken:  80 120 
Fra C-rækken til B-rækken:  50   80 
Fra D-rækken til C-rækken: 40      50 
 
U9 
U9 til U11 (automatisk oprykning kun for 2. års/sidste års U9) 
Fra U9 B-rækken til U11 C-rækken 100  150 
 
Nedrykning forgår kun i forbindelse med overgang til en ny aldersklasse fra og med U11.  
Medmindre man opfylder bestemte kriterier (dette kun for Eliterækkespillere), rykker man altid én 
række ned i forbindelse med overgang til ny aldersklasse. 
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5.5. Tilmelding stævne 
Højbjerg Badminton Klub benytter sig af systemet BadmintonPeople til turneringstilmeldinger.  
 
Du skal selv: 

• Oprette dig på BadmintonPeople 
• Betale din spillerlicens (en gang om året og kun for ungdoms elitespillere samt ungdoms 

spillere, der spiller senior holdkampe på danmarksserie niveau og opefter) 
• Tilmelde dig stævner og betale stævnegebyr 

 
Vejledninger herfor findes på HBK’s hjemmeside (Ungdom > Stævner/Holdkampe > 
Stævnetilmelding), og klubbens sekretær kan hjælpe med at komme i gang. 
 
 Husk at både spilleren selv og dennes makker skal tilmelde sig og betale.  
 Husk også at overholde tilmeldingsfristen ellers kan man ikke komme med. 
 Husk at du ikke kan tilmelde dig, hvis du skal spille holdturnering. 
 
Stævnegebyr betales altid i forhold til arrangerende klubs gebyr, som fremgår af indbydelsen til 
stævnet. Højbjerg Badminton Klub betaler/refunderer stævnegebyret for DM, DMU samt GP. 
Ved tilmelding skal man således selv betale stævnegebyret. Gebyret bliver herefter refunderet ved 
fremsendelse af den modtagne kvittering til klubbens sekretær Henrik Hesselberg på email : 
info@hojbjerg-badminton.dk 
 
Det er gratis for klubbens medlemmer at deltage i HBK’s egne stævner. 
 

6. Spilleregler 

6.1. Pointtælling 
• En kamp spilles bedst af 3 sæt til 21 point   
• Den side (banehalvdel), der vinder en duel, scorer et point 
• Ved stilling A-20 vindes sættet af den side, der først kommer foran med 2 point (f.eks. 22-20 
 eller 28-26) 
• Hvis stillingen bliver A-29 vindes sættet af den side, der først opnår 30 point 
• Den side der vinder et sæt, server først i næste sæt 

6.2. Skift af side og pause 
• Når den førende side når 11 point, har spillerne et ophold på 60 sekunder   
• Et ophold på indtil 2 minutter (120 sek.) imellem hvert sæt er tilladt 
• I 3. sæt skiftes side, når den førende side når 11 point 
• OBS ! Der må kun drikkes vand og ydes coaching (i ungdomsrækkerne) når der er pause – 

altså ved 11 point eller mellem sættene. 

6.3. Single serven 
• Ved start af et sæt (lige pointtal) serves i højre servefelt 
• Ved ulige pointtal serves i venstre servefelt 
• Hvis serveren vinder duellen, scorer serveren et point og skal serve igen fra modsatte 

servefelt 
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• Hvis modtageren vinder duellen, scorer modtageren et point og bliver den nye server 

6.4. Double serven 
• Der er kun én serv i double. 
• Ved start af et sæt (lige pointtal) serves i højre servefelt 
• Ved ulige pointtal serves i venstre servefelt 
• Hvis serveparret vinder duellen, scorer serveparret et point og den samme server skal 

serve igen fra det modsatte servefelt 
• Hvis modtagerparret vinder duellen, scorer modtagerparret et point og bliver det nye 

servepar 
• Spilleren på den nu modtagende side, som servede sidst, skal blive stående i det samme 

servefelt, hvorfra han/hun servede. Det samme gælder naturligvis for modtagerens makker 
dvs. at spillerne kun skifter servefelt, hvis de vinder en duel, hvor de havde serven. 

• Hvis spillerne ved en fejl kommer til at skifte servefelt, skal dette korrigeres når fejlen 
opdages! 

                                                   
Spillereglerne hænger på opslagstavlen og findes i kopieret form i plastiklommen på opslagstavlen 
Du kan altid tage et eksemplar !  Du kan selvfølgelig også som holdleder evt. uddele spillereglerne 
til  forældre m.m.. 
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7. Opførsel 
 
I HBK fokuserer vi meget på fair play og god opførsel både blandt spillere og forældre. Vi har et 
godt ry, og det vil vi gerne blive ved med at have. Dårlig opførsel hos enkelte spillere falder tilbage 
på hele klubben. 
 

• I badminton klapper man ikke af modstandernes fejl.  
 

• Forældre eller andre må ikke blande sig i afgørelser - det er altid den spiller på hvis 
banehalvdel bolden afsluttes, der afgør bolden. Er spillerne på banen uenige om afgørelsen 
bør bolden dog spilles om – fair play! 
 

• Der må ikke ydes coaching under kampen (dvs. udenfor pauserne), og der må ej heller 
dirigeres med fagter og lignende.  

 
• De spillere på holdet, der ikke er i kamp, hepper på deres medspillere. 

 
• Som spiller siger man pænt tak for kampen og giver hånd til modstanderen, uanset om man 

har vundet eller tabt. 
 

• Det er ikke tilladt at slå ketsjeren i nettet eller i gulvet, hvis spillet går én imod. 
 
 

8.  Fortæl andre, hvordan det går. 
 
Uanset om du har været til holdkamp eller til individuelt stævne, er det interessant for de øvrige 
medlemmer og forældre i HBK at følge med i. 
 
Skriv derfor en lille fortælling til Dan Vestergaard email: vt46@privat.dk og vedlæg evt. foto. 
Fortæl lidt om hvordan det er gået rent badmintonmæssigt. Har du oplevet lidt ud over det 
sædvanlige rent socialt - ja, så vil vi også meget gerne høre om det.  
Skriver du fra et stævne vil vi også meget gerne høre om de øvrige HBK spilleres resultater. Du kan 
evt. aftale med andre forældre, at I laver en samlet rapportage fra stævnet, hvilket naturligvis letter 
hjemmeside redaktørens arbejde. Redaktøren vil gerne have samtlige resultater for det enkelte 
stævne nævnt i én og samme artikel/nyhed :-) 
Har resultaterne medført oprykninger osv. osv.  
HUSK at få så meget med som muligt ! 
 
Dan sørger herefter for, at historien/billederne kommer på klubbens hjemmeside eller evt. på 
monitoren i klubbens forhal. 
 
HJÆLP os med, at gøre klubbens hjemmeside spændende og 'levende'. 
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9. Bilag 
9.1. Eksempel på kampkort. 
 
Sendt: 2. marts 2009 20:40 
Til: Christoffer Holme Greffel; Joachim Iversen; Joachim Rahbek Iversen; Joachim Suder; Henrik 
Ejlersen; Julie Schriver Bjerrehus; Nanna & Jacob Vestergaard; Rune Svenningsen 
Emne: KAMPSEDDEL U15 slutspil i vestserien søndag den 8/3-2009 

  
Kære U15 HBK vestseriehold spillere +  forældre, 
  
Så er det tid for de sidste holdkampe i slutspillet, inden vi evt. skal til DM. Vi skal spille søndag den 8. 
marts i Randers. 
  
Holdet er sat af trænerne og består af 7 spillere – 4 drenge og 3 piger. 
Joachim Iversen, Joachim Suder, Christoffer, Jacob, Julie, Josephine & Nanna 
 
Vi skal spille i -  
Randers Badmintonhal  
Boghvedevej 30 
8900 Randers 
  
Programmet ser ud som følger : 
 
DATO        KL.          KAMP NR.       KAMP                                          SPILLESTED 
08.03.        12.00       009371            VIBY J. – HØJBJERG                    RANDERS 
08.03.        14.00       009370            RANDERS – HØJBJERG                RANDERS 
 
Mødested:  Højbjerg Badmintonhal  
Mødetidspunkt:  Søndag den 8/3-2009 kl. 10:20 
 
Venligst mød til tiden - 
Vi skulle gerne være fremme ved Randers Badmintonhal lidt over kl. 11.00, så vi får god tid til at få lagt 
taktik og ladet op til den første kamp mod Viby. 
  
Vi skal bruge 3 biler. ????  har givet tilsagn, så hvis yderligere 2 forældre melder sig, vil det være dejligt. 
 
HUSK – det er sjældent en fordel, at spille på tom mave. 
  
Venligst bekræft at du er spilleklar på søndag. 
  
De bedste venlige krøl på nettet 
  
????? ??????????? 
Holdleder HBK U15 vestserieholdet 
Mobil. ???????? 
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9.2. Holdseddel / Resultatskema. 
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9.3. Holdkamp oversigt / Navneliste med kontaktoplysninger 
 
 
 
 
  

                   
 

                
 
 
 
 
Såvel holdkamp oversigten som navnelisten bliver fremsendt fra UU til holdlederen pr. e-mail umiddelbart 
efter at holdlederen har påtaget sig arbejdet at være holdleder.  
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9.4. Holdkamp info. samt procedure for udskrivning af holdseddel m.m. 
 
Udskrivning af holdseddel sker fra www.badmintonpeople.dk (BadmintonPeople). Du skal derfor 
først og fremmest have en brugerprofil på BadmintonPeople. Vedr. oprettelse på BadmintonPeople 
se http://hojbjerg-badminton.dk/ungdom/staevner-holdkampe/tilmelding-til-staevner 
 
Login på BadmintonPeople og vælg Holdturnering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vælg herefter fx .  
BD/Kreds: Badminton Midtjylland 
Årgang: U11 
og tryk på knappen ’Søg’ 

 

 

Vælg herefter fx .  
U11A og tryk på Pulje 1 
 

 

Stillingen i puljen fremkommer. 
Vælg herefter ’Vis alle kampe’ 
Alle kampe såvel spillede som endnu 
ikke spillede vises. 
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Du kan nu ved at trykke på kamp-
nummeret (#) få information vedr. 
den enkelte kamp. Herunder  
Spillested (arrangerende klub), 
hjemmehold, udehold, spilletids-
punkt etc. 
 

 Du kan nu trykke på  
’Udskriv holdseddel’, 
hvorefter holdsedlen 
åbnes til udskrift i et nyt 
browser vindue. 

Side 19 af 21  Sidst opdateret: 20-09-2014 



 

9.5. Pointgivning i holdturneringen DGI og BD 
Der opnås point til ungdomsklassifikationen ved at: 
 

1) Være med på hold i den pointgivende holdturnering 
a. Alle spillere, som er registreret på et holdkort for den pointgivende holdturnering tildeles 2 

point for deltagelse uanset resultatet af kampen og uafhængig af, om vedkommende 
deltager i 1 eller 2 kampe i holdmatchen 

2) Vinde kampe i den pointgivende holdturnering 
a. Det giver 2 point at vinde over en D-rækkespiller og U9B spiller 
b. Det giver 4 point at vinde over en C-rækkespiller 
c. Det giver 6 point at vinde over en B-rækkespiller 
d. Det giver 8 point at vinde over en A-rækkespiller 
e. Det giver 10 point at vinde over en Mesterrækkespiller 
f. Det giver 12 point at vinde over en Eliterækkespiller 

3) I double er det parrets samlede pointtal som deles af vinderparret. Begge spillere får samme antal 
point uanset deres klassifikation: 

a. Det giver 2 point til hver spiller at vinde over et D-rækkepar 
b. Det giver 3 point (6 delt med 2) til hver spiller at vinde over et par bestående af en C-række 

og en D-rækkespiller 
c. Det giver 6 point (12 delt med 2) til hver spiller at vinde over et par bestående af en C-række 

og A-rækkespiller 
4) Hvis en pige spiller mod en dreng tæller pigens klassifikation en lavere i U11, U13 og U15 mens 

pigen tæller 2 lavere i U17 og U19, fx: U17M pige svarer til U17B dreng 
a. En C-række dreng som vinder over en C-række pige, og han får det antal point, som svarer 

til en D-række dreng, dvs. 2 point 
b. En B-række dreng som vinder over en Mesterrække pige, og han får det antal point, som 

svarer til en A-række dreng, dvs. 8 point 
c. En A-række pige vinder over en C-række dreng, og hun får det antal point, som svarer til en 

B-række pige, dvs. 6 point 
d. En B-række pige vinder over en B-række dreng, og hun får det antal point, som svarer til en 

A-række pige, dvs. 8 point 
e. Det giver altid min. 2 point at vinde en kamp, fx hvis en D-række dreng vinder over en D-

række pige 
5) Hvis en spiller rykker en aldersgruppe op nedsættes klassifikationen med 1 række, fx tæller en U15A 

spiller, som en U17B spiller 
6) Hvis en spiller rykker en aldersgruppe ned forhøjes klassifikationen med 1 række, fx tæller en U15C 

spiller som U13B spiller på et U13 hold 
7) U17 og U19 spillere tæller med egen klassifikation, dvs. at en U19A/U17A spiller og en U19B/U17B 

spiller tæller ens. 
8) I holdkampe som bliver vundet uden kamp tildeles vinderholdet point for at stille op, og point som 

svarer til ens egen klassifikation, dvs. en B-række spiller får 6 point for at vinde på w.o. 
9) I holdkampe hvor det ene hold ikke er fuldtalligt, tæller de kampe som er gennemført på normal vis, 

mens de kampe som er vundet på w.o. giver point, som svarer til ens egen klassifikation 
10) Kampe som er påbegyndt, men ikke fuldført pga. en skade tæller som kampe vundet på w.o. 
11) Ved brug af ulovlig spiller i en holdkamp sker der følgende: 

a. Den ulovlige spiller kan hverken opnå point ved deltagelse i holdkampen eller ved at vinde 
kampe 

b. En ulovlig spillers makker kan opnå point for at deltage i holdkampen, men kan ikke opnå 
point ved at vinde en double. 
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c. En lovlig spiller, som er placeret lavere i styrkeorden end en ulovlig spiller, kan ikke opnå 
point ved at vinde sine kampe, men får point for at deltage i kampen 

d. Spillere og par som spiller mod ulovlig spiller får point som svarer til at vinde på w.o. 
12) Der optjenes ikke point til Ungdoms Grand Prix Finalerne i holdturneringen. 
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