
 

 

Guide til holdkampe og turneringer 
 
Denne vejledning indeholder information for spillere som er nye mht. holdkampe og 
turneringer. Det er tænkt som et ”startsæt”, og derfor har vi udeladt nogle detaljer, især 

omkring beregninger af ranglister, og hvilke turneringer man må deltage i, når man rykker op 
i rækkerne. For holdledere til holdkampe vil der også være regler og administrative pligter, som 
ikke fremgår af denne vejledning, men som vi oplyser om særskilt.  

 
Vi besvarer gerne spørgsmål, som måtte opstå: ungdom@kmb2010.dk eller 21848689. 
 

BadmintonPlayer.dk og TournamentPlanner 
På BadmintonPlayer.dk (herefter BP) kan man finde alt om turneringer, holdkampe, ranglister, 

spillere mv. Det er også her man skal tilmelde sit barn til turneringer. Det er endvidere på BP, 

at man finder turneringsprogrammet, som bliver offentliggjort ca. 8 dage før turneringen. 

Opret spiller på BP 

Det første, man skal, er at oprette sit barn som aktiv spiller på BadmintonPlayer.dk. Det er 
nødvendigt for at kunne tilmeldes turneringer, og spilleren skal også være oprettet før den 
første holdkamp. Både turneringskampe og holdkampe påvirker nemlig spillerens egne samt 

modstandernes ranglistepoint. 

1) Først skal man oprette en profil i forælderens navn – se vejledning her: 

https://badminton.freshdesk.com/support/solutions/articles/22000258577-opret-ny-

brugerprofil-nyt-spillerid 
2) Når man har oprettet en profil, skal man tilknytte sit barn som aktiv spiller – se igen 

vejledningen i ovenstående link. 

3) Altså: Personer, der skal TILMELDES turneringer, skal have en spillerprofil, men behøver 
ikke at have en brugerprofil. Personer, som skal FORETAGE tilmelding, skal have en 

brugerprofil, men behøver ikke at have en spillerprofil (medmindre personen også skal 
tilmelde sig selv). 

 

Holdkampe 
For at kunne deltage i holdkampe skal man have en spillerprofil, jf. ovenfor. Man kan finde 

spilletidspunkter, resultater, modstanderhold mv. her: https://badmintonplayer.dk/ - ved at 

gøre følgende: 

1) Klik på ”holdturnering”. 

2) Skriv derefter ”KMB2010” under ”Klub” og tryk ”Søg”. 
3) Nu vil samtlige af KMB’s hold fremgå. Man kan så vælge det hold, man er på, fx. ”U11 3400 

4 spillere Pulje 1”. Når man har klikket på holdet, kan man se stillingen i puljen. Man kan 

derefter klikke på ”KMB2010”, hvorefter spilledatoer, spillesteder og resultater for KMB-
holdet vil fremgå. 
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Turneringer 
Hvorfor deltage i badmintonturneringer? 
Det er sjovt, det er spændende, og så giver det nye venner. Desuden styrkes det sociale i 
badmintonklubben, og du bliver bedre til at spille badminton. 

Hvem kan være med? 
Har du spillet badminton ½-1 års tid er det måske et godt tidspunkt at prøve at deltage i en 
turnering. Det hjælper, hvis du kender badmintonreglerne, men hvis ikke, er der masser af 
andre børn og voksne til at hjælpe. Man kan være med, uanset hvor gammel man er, men de 
fleste er dog 8-9 år eller ældre første gang. 

Begynderturneringer 
Denne turneringsform kan være en god måde at starte på, da alle får medaljer, og man spiller 
på tid, fx 20 min/kamp. Der er fælles opvarmning, hvorefter badmintonreglerne forklares, og 
der hjælpes med at tælle under kampen. Tilmelding til disse turneringer er på DGI’s 
hjemmeside. 

”Almindelige” turneringer 
Denne turneringsform er for de letøvede spillere og opefter. Spillerne er opdelt efter niveau, 

køn og alder, så man får gode ligeværdige kampe (se mere nedenfor under Ranglister og 
”rækker”). Første gang man deltager, starter man i række D, senere rykker man op i række C, B 

osv. Man kan deltage i single, double og mixdouble. Har man ikke en doublemakker på forhånd, 

hjælper arrangøren med at finde en (X-makker). De fleste turneringer koster typisk 150-300 kr 
pr. barn. For at kunne deltage i turneringer skal man have en spillerprofil, jf. ovenfor. Man kan 

finde spilletidspunkter, resultater, modstanderhold mv her: https://badmintonplayer.dk/ 

Tilmelding til ”almindelig” turnering: 
”Sæsonplan” på BP indeholder samtlige turneringer for alle rækker i hele landet. Man kan her 
sortere efter rækker (fx U13D), geografi, dato mv. Når man har fundet en turnering, man vil 
deltage i, klikker man på ”tilmeld” ud for turneringen (tilmeldingsfristen er oftest 16-17 dage 
før turneringen), hvorefter man vælger: (i) Kategori (fx U13D herresingle), se mere nedenfor 
om, hvilken kategori man må spille i, (ii) spiller, (iii) ”betaling nu”, (iv) "Tilføj" og tilmeldingen 
tilføjes til "Indkøbskurven", (v) "Gennemfør", hvorefter du kan betale med dankort. 

Kampprogram 
Cirka en uge før turneringen offentliggøres programmet, hvor man kan se spilletidspunkter, 
samt modstandere for alle ens kampe. Programmet skal man også finde på BP under sæsonplan. 

 

Ranglister og ”rækker” 

Når man deltager i holdkampe eller turneringer, indgår resultaterne på BadmintonDanmarks 

ranglister. Er man ny i badminton, starter man i D-rækken. Når man får point efter at have 
vundet kampe, rykker man op i C, derefter B, A, Mesterrække og Elite. Ens alder afgør 

naturligvis, om man er U11, U13 osv. Beregningerne for ranglistepoint er ret indviklet, men 
nedenstående giver et overblik: 

1) Man får point, når man vinder en kamp. Jo flere point modstanderen har, desto flere point 

vinder man. Ved turneringer får man desuden 3 point pr. vunden kamp. 

https://badmintonplayer.dk/


 

 

2) Man kan miste point, hvis man taber til en spiller med færre point end en selv. 

3) Ranglistepoint opdeles i Single, Double og Mixed-double. Heraf beregnes et samlet “niveau”, 

som afgør, hvilken række man spiller i. 
4) Man kan finde mere information om ranglisteregler her: 

https://badminton.freshdesk.com/support/solutions/articles/22000246550-fakta-og-
skemaer 

5) Når man har spillet sin første kamp, indgår man på ranglisten, som kan findes under 

”Ranglister” på BP. 
6) Man kan ikke se selve ranglistepointene for U9 og U11, men under ”Rækkelister” kan man 

finde hvilken række man er i (D, C mv.) 
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