Reglementsændringer i Badmintonligaen, 1. division og DH-turneringen til
den kommende sæson
Med en ambition om at skabe et mere enkelt og kortere DH-reglement samt en ny struktur, højere kvalitet og
større spænding gennem sæsonen, har Badminton Danmarks Hovedbestyrelse besluttet at foretage ændringer, som
har indvirkning på Badmintonligaen, 1. division og den øvrige DH-turnering. Få et overblik her.
Arbejdsgruppen, som har set på det nye reglement for den danske holdturnering (DH-reglementet), har fået følgende
punkter godkendt til den kommende 2019/2020-sæson af Badminton Danmarks Hovedbestyrelse.
Ændringerne til Badmintonligaen, 1. division og den øvrige danske holdturnering kommer på baggrund af, at
Badminton Danmarks Hovedbestyrelse ønsker at styrke DH-turneringerne med et enklere og kortere reglement, en
bedre struktur, højere kvalitet i produktet og større spænding gennem sæsonen.
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Badmintonligaen går fra 10 til 8 hold.
1. division udvides fra én pulje med 8 hold til to puljer med 8 hold. Puljerne bliver som udgangspunkt
geografisk opdelt i en øst- og vestpulje, dog ikke nødvendigvis med Storebælt som skillelinje.
De øvrige divisioner og Danmarksserien forbliver uændret.
Holdsammensætning: I Badmintonligaen og 1.division spilles ni kampe i hver holdkamp. Der skal minimum
benyttes fire herrespillere og tre damespillere, og holdet kan maksimalt bestå af fem herrespillere og fire
damespillere. Klubberne kan frit vælge fra kamp til kamp.
Der bliver således ikke krav om, at en spiller skal spille to kampe per holdkamp.
Kamprækkefølgen fastsættes til mixeddouble, damesingle, herresingle, damedouble og herredouble. Kan der
i første runde ikke igangsættes tre kampe af de to første kategorier (pga. låsning af spillere), så vendes
kamprækkefølgen om, og der startes med herredouble efterfulgt af damedouble, osv. Kamprækkefølgen
fastsættes en time inden kampstart af den dommer, der står øverst på udkaldsskemaet.
Holdsammensætningen er kendt fra ungdomsholdturneringen, og der spilles to kampe i hver kategori med
undtagelse af DD (2HS, 2DS, 2MxD, 2HD samt 1DD). Samme spiller må ikke spille to kampe i samme
kategori. Holdkampen afvikles på tre baner.
Holdsammensætningen i Badmintonligaen betyder, at Golden Set udgår.
Udveksling af holdopstillinger i Badmintonligaen og 1. division sker klokken 10.00 dagen før holdkampen.
Der er fortsat enighed om, at der i Badmintonligaen skal være livestreaming fra alle kampe på alle bane.
Semifinaler, bronzekamp og finalen i Badmintonligaen bliver erstattet med Final 4-konceptet, der kendes fra
eksempelvis håndbold, hvor semifinalerne bliver spillet dagen før bronzekamp og finale.
De nuværende regler om, at en klub ikke må give gratis entré til klubbens medlemmer uden at der samtidig
gives gratis entré til modstanderklubbens medlemmer, afskaffes.
Reglerne i Badmintonligaen om offentliggørelse af en bruttotrup otte dage inden kampstart udgår. Spillerne
skal i forvejen være indplaceret på ranglisten, og alle spillere er derfor kendt af modstanderholdet inden
udveksling af holdopstillinger.
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I de kampe i Badmintonligaen og 1. division, hvor en spiller ikke gennemfører kampen, skal dommeren
indberette dette, hvorefter Holdturneringsudvalget har mulighed for at indhente en ”tro og love-erklæring”
fra den pågældende spiller. Det er håbet, at denne procedure kan formindske antallet af tilfælde, hvor en
klub sætter en skadet spillet på holdet, der næsten med sikkerhed ikke kan gennemføre kampen.
For at kunne deltage i slutspillet i Badmintonligaen og 1. division skal spilleren have gennemført minimum
fire kamp i grundspillet på et af klubbens hold i DH-turneringen. Samtidig skal spillerne også være benyttet
senest i tredje spillerunde for at kunne benyttes i den resterende del af sæsonen. Holdturneringsudvalget kan
dispensere alt efter den givne situation.

DH-turneringen:
✓
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Kravet om at der skal være lige mange hold fra Øst og Vest i Danmarksserien erstattes med de nuværende
regler i 3. division, hvor puljerne er geografiske inddelt, men uden en fast grænse ved Storebælt. Nyborg bør
eksempelvis godt kunne møde Slagelse i Danmarksserien.
Pointtælling: Alle kampe tæller i pointberegningen.
Eksempel: Ender en holdkamp 5–4, får det vindende hold 5 point, mens det tabende hold får 4 point. For 13–
kamps modellen, vil det betyde henholdsvis 7 og 6 point. Denne model anbefales for at sikre, at alle kampe
har betydning, også selvom man er bagud 6–2 eller 8–3. Vinder man de resterende kampe, kan man således
stadigvæk forbedre sit samlede pointantal og ikke kun kampscoren.
Det er tilmed vedtaget, at man bevarer en pointbonus til det vindende hold. Et vindende hold med +3
overskydende point får 3 bonuspoint. Et vindende hold med +1 overskydende point får 2 bonuspoint, det
tabende hold med -1 point får 1 bonuspoint.

Netværksmodel:
✓

Badminton Danmarks Hovedbestyrelse ønsker at etablerer en netværksmodel for Badmintonliga- og 1.
divisionsklubber. Meningen med netværksmodellen er blandt andet, at klubberne i fællesskab kan
samarbejde om at hjælpe, lære og blive inspireret af hinanden til gavn for klubberne, talentudviklingen,
spillerne og fans.

DH-licens:
✓

Der skal indføres krav om DH-licens for både Badmintonliga- og 1. divisionsklubber, men ikke for klubberne i
2. division og nedefter. Der skal dog gives mulighed for en overgangsfase på 2-3 år. Flere detaljer om DHlicensen vil blive formidlet ud til de involverede klubber.

Badminton Danmark arbejder på at få det endelige DH–reglement (fælles for alle niveauer i DH–turneringen) med
tilhørende bilag omkring afviklingskoncepter, krav til opnåelse af DH–Licens samt betingelserne for etablering af
netværk udarbejdet og lagt på www.badminton.dk samt udsendt til de involverede klubber senest ultimo maj måned.

