Reservereglen (§20)
Reservereglen blev indført for, at klubbernes laveste hold ikke kommer i for store problemer med at finde
spillere, når der er afbud på klubbens øverste hold. Derfor kan op til to spillere indsættes som reserver på et
højere rangeret hold ved afbud i forhold til forrige kamp, hvorefter reserverne uden straf kan rykke tilbage
og spille på det hold, de kommer fra. Hver spiller kan maksimalt være reserve to gange i løbet af en sæson,
og reserverne skal altid komme fra et lavere hold. Nedenunder kan du læse svar på oftest stillede spørgsmål
omkring reservereglen.

Hvem må indsættes som reserve?
Spørgsmål 1
Anders har i denne sæson spillet på 1. holdet, mens Bjarne har spillet på 2. holdet. I 1. holdets tredje kamp
kan Anders dog ikke spille pga. ferie. Må Bjarne benyttes som reserve på 1. holdet og derefter spille næste
kamp på 2. holdet?
Svar
Ja, man kan altid indsætte en spiller fra et lavere rangeret hold som reserve på 1. holdet, hvor reserven så
stadig må spille 2. holdskampen efterfølgende uden karantæne. Dog kan den samme spiller max være
reserve to gange på en sæson (jf. §20, stk. 1). På Holdsedlen i BadmintonPeople under ”Reserver” tilføjes
blot ”Bjarne for Anders”.

Spørgsmål 2
Anders vælter på cykel på vej til 1. holdskampen, og den eneste reserve man kan nå at få fat på er Dennis,
der normalt spiller på 4. holdet. Må Dennis indsættes som reserve på 1. holdet, selvom han normalt kun
spiller på 4. holdet. Og må han stadigvæk deltage i 4. holdets næste kamp?
Svar
Ja, reservereglen siger ikke noget om hvilket hold reserven skal komme fra – blot det er fra et lavere
rangerende hold (jf. §20, stk. 2). Hvis blot man under ”Reserver” tilføjer ”Dennis for Anders” på holdsedlen
for 1. holdet, må han gerne rykke tilbage og spille næste kamp på 4. holdet igen.
Spørgsmål 3
Pga. afbud på vores 1. hold er Bjarne, der normalt spiller på 2. holdet, rykket op på vores 1. hold. Må vi
indsætte Claus fra 3. holdet som reserve for Bjarne i 2. holdskampen, selvom Bjarne hverken er syg eller
skadet?
Svar
Ja, man kan godt indsætte en reserve for Bjarne på 2. holdet, da Bjarne har deltaget i 2. holdets forrige
kamp (jf. §20, stk. 5) og holdet dermed mangler en spiller i forhold til sidste kamp.

Spørgsmål 4
Vores 1. hold spiller i DH-turneringen, mens vores 2. hold spiller i kredsens holdturnering. Kan Bjarne, der
normalt spiller på 2. holdet, indsættes som reserve på 1. holdet og efterfølgende rykke tilbage på 2. holdet
uden karantæne?
Svar
Ja, da 2. holdet spiller i kredsens holdturnering må Bjarne ifølge kredsens reserveregel gerne rykke tilbage
på 2. holdet efter at have været reserve på 1. holdet. Blot han er markeret som reserve for en spiller, der
deltog i 1. holdets forrige kamp.
Spørgsmål 5
Anders var udtaget til 1. holdet i holdets første kamp, men er nu blevet skadet. Bjarne var oprindeligt
udtaget til 2. holdet. Må vi indsætte Bjarne som reserve på 1. holdet og efterfølgende lade ham spille 2.
holdskampen?
Svar
Nej, det er ikke muligt at indsætte reserver i et holds første kamp (jf. §20, stk. 7). Der kan altid kun
indsættes reserver for spillere, som har deltaget i holdets forrige kamp.
Spørgsmål 6
Anders, der normalt spiller på 1. holdet, er skadet i holdets tredje kamp. Anton spillede sæsonens første
kamp på 1. holdet, men har ikke spillet siden. Må vi indsætte ham som reserve på 1. holdet i denne kamp?
Svar
Nej, Anton må gerne spille kampen på 1. holdet, men han kan ikke indsættes som reserve, da en reserve
skal komme fra et lavere rangerende hold (jf. §20, stk. 2)
Spørgsmål 7
Anton spillede sæsonens første kamp på 1. holdet, men har ikke spillet siden pga. en skade. Må vi i 1.
holdets fjerde kamp bruge Bjarne, som normalt spiller på 2. holdet, som reserve for Anton?
Svar
Nej, den spiller som reserven indsættes for, skal have deltaget i 1. holdets forrige kamp (jf. §20, stk. 5). Dvs.
der kan kun indsættes en reserve for en spiller, der stod på holdsedlen i sidste 1. holdskamp.
Spørgsmål 8
Bjarne, som normalt har niveau til 2. holdet, har ikke spillet hele sæsonen. Må vi indsætte ham som reserve
på 1. holdet og derefter rykke ham ned og spille næste kamp på 2. holdet uden karantæne?
Svar
Nej, spilleren skal komme fra et lavere rangerende hold (jf. §20, stk. 2). Da han ikke har spillet nogle
holdkampe i denne sæson opfylder han ikke dette og må følge de normale regler om flytning til et lavere
rangeret hold i §19, stk 4.

Hvilket hold må reserven efterfølgende spille på?
Spørgsmål 9
Claus er startet sæsonen på 3. holdet og er nu indsat som reserve for Anders på 1. holdet. Må han gerne
spille på 2. holdet i næste kamp uden karantæne?
Svar
Ja, det må han gerne. Så længe han er markeret som reserve på 1. holdets holdseddel, må han gerne rykke
ned og spille på et lavere rangeret hold uden karantæne – dog ikke lavere end det hold han kom fra (jf. §20,
stk. 3)
Spørgsmål 10
Bjarne er startet sæsonen på 2. holdet og er nu indsat som reserve for Anders på 1. holdet. Må han gerne
spille på 3. holdet i næste kamp uden karantæne, da vi har fået nogle nye gode spillere til 2. holdet?
Svar
Nej, som reserve må han ikke rykke ned på et lavere rangeret hold end det man kom fra (jf. §20, stk. 3).
Han må derfor højest rykke ned på 2. holdet uden karantæne.

Spørgsmål 11
Bjarne som normalt spiller på 2. holdet har været indsat som reserve på 1. holdet pga. afbud fra Anders.
Må vi bruge Anders i 2. holdets næste kamp i stedet for, da han jo har siddet en kamp over på 1. holdet?
Svar
Nej, for den spiller som man er reserve for, vil det tælle som om at vedkommende har spillet kampen (jf.
§20, stk. 6). Anders kan derfor ikke rykke på 2. holdet før han har siddet yderligere en kamp over på 1.
holdet eller holdet spiller samme dag (jf. §19, stk 4). Bjarne derimod må gerne rykke tilbage på 2. holdet
uden karantæne, hvis han er markeret som reserve på 1. holdets holdseddel.

Øvrige spørgsmål
Spørgsmål 12
Bjarne, som normalt spiller på 2. holdet, var indsat som reserve på 1. holdet, da vi havde 3 afbud til en
kamp i efterårsferien. Er det nødvendigt at skrive på holdsedlen, hvem han har været reserve for?
Svar
Ja, det skal altid klart fremgå af holdsedlen hvem den pågældende spiller har været reserve for (jf. §20, stk.
4). For den spiller som man er reserve for, vil det tælle som om at vedkommende har spillet kampen (jf.
§20, stk. 6)

Spørgsmål 13
Anders har spillet hele sæsonen på 1. holdet, mens Bjarne har spillet på 2. holdet. Begge hold spiller deres
næste kamp samme dato og Anders kan ikke spille pga. ferie. Må Bjarne indsættes som reserve på 1. holdet
og efterfølgende spille på 2. holdet, selvom kampene er samme dag?
Svar
Ja, man kan altid indsætte en spiller fra et lavere rangeret hold som reserve på 1. holdet, hvor reserven så
stadig må spille 2. holdskampen efterfølgende uden karantæne. Reservereglen er den eneste undtagelse
for, at man må spille to kampe samme dag i samme aldersklasse (jf. §19, stk. 4),
Spørgsmål 14
Anders har spillet på 1. holdet hele sæsonen, mens Bjarne har spillet på 2. holdet hele sæsonen. Nu har
Bjarne dog udviklet sig så meget, at han er blevet bedre end Anders. Derfor er Bjarne nu på 1. holdet og
Anders på 2. holdet. Må vi indsætte en spiller som reserve for Bjarne på 2. holdet?
Svar
Nej, der kan ikke indsættes en reserve for en spiller, som blot har byttet plads med en anden spiller pga. en
ændring i styrkeforholdet (jf. §20, stk. 5), selvom Bjarne deltog i 2. holdets forrige kamp, da holdet reelt
ikke mangler en spiller i forhold til sidste kamp.

