Oprykning til ældre aldersgruppe
Reglement for Ungdomsklassifikationen i badminton
6.1.3 Dispensation til at deltage i en højere aldersklasse end den spilleren tilhører, kan kun
gives til spillere, som er klassificeret i deres aldersklasses bedste række. Dispensation
kan kun gives til at deltage i den højere aldersklasses E-række, dog kan en U11 Arækkespiller gives dispensation til U13 E- eller M-række.
Dispensationen gives typisk for en enkelt turnering, men kan i særlige tilfælde gives for
en sæson. Ungdomsklassifikationsudvalget dispenserer for U11 A-rækkespilleres
oprykning til U13 M-række, men UEU dispenserer for oprykning til E-rækken i alle
aldersgrupper. Dispensation gives via indstilling fra klub/forening til hhv. UEU eller
Ungdomsklassifikationsudvalget.
For U9 spillere gælder, at der i særlige tilfælde kan gives dispensation til at deltage i
U11 A- eller B-rækken. En dispensation vil gælde resten af sæsonen og medfører, at
spilleren ikke længere kan deltage i U9-turneringer. Kun i helt særlige tilfælde kan der
dispenseres for at nedrykke spilleren igen, men tidligst efter 3 spillede turneringer. U9
spillere med dispensation til at deltage i U11 kan dog deltage i kreds/landsdels/
landsmesterskaber i U9.
Dispensationer til U9 spillere gives af ungdomsklassifikationsudvalget.
I turneringer/stævner hvor en U9-række er udbudt, men hvor turneringen/stævnet
aflyses pga. for få tilmeldinger (under 5 personer i en række) kan det tillades at U9spillere oprykkes til U11-rækken. Er U9-rækken ikke udbudt kan U9-spillere ikke
deltage i U11-rækken uden forudgående dispensation, jf. ovenfor.

Politik for oprykning til ældre aldersgruppe i ungdom
Gælder for ungdomsspillere i eliterækken

Formål
I bestræbelserne på at skabe optimale udviklingsforhold for de bedste ungdomsspillere, der
har potentiale for international succes både som ungdoms- og seniorspiller, gives disse
spillere mulighed for at konkurrere mod det bedste niveau af spillere i en ældre årgang under
forudsætning af der er tale om en relevant udfordring.

Forudsætninger
Erfaringer med at træne med og spille mod ældre, større eller mere erfarne spillere kan opnås
i træningsmiljøer i klubben og selvstændige initiativer. En oprykning til en ældre aldersgruppe
skal byde på nye og passende udfordringer i et konkurrencemiljø, hvor spilleren ser sig selv
som en konkurrencedygtig modstander og har en naturlig udfordring i at positionere sig i
forhold til den højere aldersklasses spillere.
En oprykning til højere aldersgruppe vurderes først, når en spiller allerede har skaffet sig en
pæn erfaring med at spille mod ældre spillere.

To former for oprykning
Permanent oprykning for sæsonen
Spilleren oprykkes til en ældre aldersgruppe for hele sæsonen (eller resten af sæsonen). Med
hensyn til ranglistepoint og regelsæt betragtes spilleren på lige fod med aldersgruppens
øvrige spillere.
Det er kun spillere blandt en aldersgruppes bedste 2-3 spillere i en kategori, der overvejes for
en oprykning til en højere aldersgruppe, som gælder for hele sæsonen (eller resten af
sæsonen).
I idrætssystemet oprettes spilleren med en ”primær spilletilladelse” i den højere årgang
(hvorved spilleren noteres for point i den højere årgang på ranglisten), og en sekundær
spilletilladelse i spillerens ”rigtige” årgang (der vises ikke point i denne årgang).

Oprykning for enkelt turnering
Spilleren oprykkes til en ældre aldersgruppe for en enkelt turnering eller op til maksimalt tre
aftalte turneringer. Med hensyn til ranglistepoint og regelsæt gælder de forhold, der gør sig
gældende for spillerens rigtige aldersklasse. I idrætssystemet oprettes spilleren med en
sekundær spilletilladelse i den højere årgang og fortsætter med at have en primær
spilletilladelse i den ”rigtige årgang”.
Det er almindeligvis kun spillere blandt aldersgruppens bedste 6 spillere, der overvejes for
oprykning til en højere aldersgruppe i enkelte turneringer.

Oprykning til ældre aldersgruppe for enkeltturneringer
Hvordan
Badminton Danmarks gruppetrænere og gruppelederen for aldersgruppen, gruppelederen
sammen med talentudviklingschefen overvejer om der er spillere, som i løbet af sæsonen,
kan få brug for de udfordringer, der ligger i at spille i en ældre aldersgruppe.
Eventuelle ansøgninger fra spillere, deres trænere eller forældre vurderes af den samme
gruppe af personer.
Oprykning til en højere aldersgruppe i en enkelt turnering besluttes på baggrund af en
vurdering af:
· spillerens udfordringer i den højere aldersgruppe
· spillerens målsætning for turneringsdeltagelse og udvikling i løbet af sæsonen
· spillerens erfaringer med at træne med og konkurrere mod ældre spillere
Beslutning vedrørende oprykning til en ældre aldersgruppe for en bestemt turnering træffes
senest 4 uger før turneringens afvikling.
Information
En godkendelse af oprykning til enkeltstående turneringer i en ældre aldersgruppe meddeles
skriftligt af Badminton Danmarks UEU eller talentudviklingschef til:
· Spilleren
· Spillerens klub
· Kredsene
· UEU
· IT-service og eliteafdelingens sekretær indeholdende oplysninger om spillenummer,
klub og turneringer dispensationen omfatter.
Derudover fører Badminton Danmarks eliteafdeling en liste på Badminton Danmarks
hjemmeside over spillere, der er oprykket til en højere aldersgruppe for bestemte turneringer.
Vilkår
· Spilleren optjener ranglistepoint i begge aldersgrupper, men officielle ranglistepoint på
Infosport fremgår kun i spillerens egen aldersgruppe.
Point optjent i den ældre aldersgruppe føres manuelt af sekretæren i eliteafdelingen.
·

Spilleren deltager i DM for sin egen aldersgruppe.

·

Hvis spilleren kvalificerer sig til ungdoms grand prix i den ældre aldersgruppe, deltager
spilleren i den ældste aldersgruppe (jf. GP-reglerne).

·

Spilleren kan deltage i internationale turneringer og mesterskaber i egen aldersgruppe.
Under særlige omstændigheder kan spilleren deltage i enkeltstående internationale
turneringer i en ældre aldersgruppe, såfremt reglerne tillader og deltagelsen er afstemt
med spillerens turnerings- og træningsplan i øvrigt. For at sikre en konsekvent afvejning
på tværs af aldersgrupper har talentudviklingschefen den endelige afgørelse.

Permanent oprykning
Hvordan
Ved sæsonens start overvejer Badminton Danmarks gruppetrænere og gruppelederen for
aldersgruppen sammen med talentudviklingschefen, hvorvidt der er spillere, som skal
vurderes for en oprykning til en ældre aldersklasse for sæsonen.
Eventuelle henvendelser fra spillere, deres trænere eller forældre vurderes af den samme
gruppe af personer.
Oprykning til en højere aldersgruppe besluttes på baggrund af en vurdering af:
· spillerens udfordringer i den højere aldersgruppe
· spillerens erfaringer med at træne med og konkurrere mod ældre spillere
· spillerens robusthed
· spillerens støtte/ opbakning i lokalmiljøet
Samtale med spilleren og dennes nærmeste støttepersoner indgår i processen.
Under særlige omstændigheder kan en permanent oprykning til en højere aldersklasse
vurderes i løbet af den første halvdel af sæsonen og være gældende for resten af sæsonen.
En permanent oprykning er kun gældende for en sæson, evt. efterfølgende oprykninger
vurderes fra sæson til sæson.
Information
En permanent oprykning meddeles skriftligt af Badminton Danmarks UEU eller
talentudviklingschef til:
· Spilleren
· Spillerens klub
· Kredsene
· UEU
· Badminton Danmarks Klubservice (Tina Søgaard) med kopi til IT-service (Anders
Jørgensen) og eliteafdelingens sekretær (Nina Rylander), indeholdende oplysninger om
spillenummer og klub.
Derudover fører Badminton Danmarks eliteafdeling en liste på Badminton Danmarks
hjemmeside over spillere, der er permanent oprykket til højere aldersgruppe.
Vilkår
· Spilleren får ranglistepoint i den ældre aldersgruppe (på den primære spilletilladelse).
Evt. point i aldersgruppen, som spilleren forlader, falder bort.
·

Spilleren kan deltage i DM for sin egen aldersgruppe og/eller i den ældre aldersgruppe.

·

Hvis spilleren kvalificerer sig til ungdoms grand prix, deltager spilleren i den ældre
aldersgruppe (jf. GP-reglerne).

·

Spilleren kan deltage i og udtages til internationale turneringer og mesterskaber i såvel
egen aldersgruppe som den ældre aldersgruppe. Det er en forudsætning at den
internationale deltagelse afstemmes i forhold til en fornuftig turnerings- og træningsplan
for spilleren. For at sikre en konsekvent afvejning på tværs af aldersgrupper har
talentudviklingschefen den endelige afgørelse.

