
Regler ved deltagelse i 

badmintonstævner! 
 

 

Coaching: 
Reglerne for coaching er ændret, således det nu er tilladt at coache under 

kampene (dog ikke mens bolden er i spil) i U17 og U19 - også udover 

de faste ophold og ved sætskifte. 

Det er fortsat IKKE tilladt at coache under kampene i U9, U11, U13 og U15! 

 

Retningslinjer for god stævneopførsel. 

 
På banen: 

Man dømmer på sin egen banehalvdel og respektere modstanderens kendelser på dennes              

     banehalvdel. 



Man dømmer altid bolden, som man ser den. Er man i tvivl, giver man modstanderen bolden. 

 

 Linjerne høre med til banen, så hvis bolden lander på linjen er den inde. 

 

 I U9 kampe gælder det at grøften ikke er bane. Grøften er området mellem de 2 bagerste linjer. 

 

 I U11 og frem, gælder det i single kampe at banen går til, inderste sidelinje og bagerste baglinje, 

også i serven. 

 

 I U11 og frem, gælder det i double kampe at banen går til, yderste sidelinje og bagerste baglinje. 

Dette gælder ikke i serven, da er grøften ikke med som bane. 

 

 Det er ikke tilladt at røre nettet med sin krop eller ketsjeren. 

 

Man må ikke råbe eller kaste med ketsjeren. 

 

Man må gerne vise glæde og begejstring, men aldrig være hånende eller nedladende overfor 

       modstanderen. 

 

Man bakker sin doublemakker op med ros og opmuntring. Man kritiserer aldrig sin makker. 

 

Man giver pænt hånd og tak for kamp, uanset om man vinder eller taber. 

 

 Ved 11 point, er der mulighed for op til 60 sekunders pause / 40 sekunder til coaching. 

 



 Ved sætskift må der holdes op til 120 sekunders pause / 100 sekunder til coaching. 

 

 

 

Udenfor banen: 

Leder/forælder/tilskuer blander sig ikke i kampens forløb, men lærer børnene, at de selv skal 

      håndtere situationen                                                    

 

Leder/forælder/tilskuer blander sig ALDRIG i om en bold er ude eller inde. 

 

Coacher må hjælpe med gode råd og coaching i de faste pauser, som er mellem sættene, og når de 

      første spiller kommer til 11 point. Derudover må man IKKE komme med gode råd i løbet af  

      kampen. 

 

Leder/forælder/tilskuer må gerne klappe og heppe på en spiller, men med respekt for modstanderen. 

      Man må IKKE klappe af modstanderens fejl. 

 

Som tæller i en kamp skal man forholde sig neutral. Man skal kun tælle og ikke dømme. 

      Respekterer man disse regler, kan man sagtens være tæller, i en af ens eget barns kampe. 

 Der er point / præmier til 1. pladsen i alle kategorier. 

 

 I kategorier med mindst  5 spillere er der også point / præmie til nr. 2. 

 

 I kategorier med mindst  12 spillere er der point / præmie til 3. pladsen. 

 

 I hhv. HS, DS, HD, DD, og MD gives point som følger. 

 Nr. 1:  4 gange det programsatte deltagerantal/par 

 Nr. 2:  2 gange det programsatte deltagerantal/par 

 Nr. 3 og 4:  1 gang det programsatte deltagerantal/par 

 Under 5 deltager/par gives kun point til nr. 1. 

 


