
Fordelingsnøgle for badminton 

Udarbejdet af FIU’s Badmintonudvalg 2016 og vedtaget af FIU’s Idrætsudvalg d. 17.07.2016 
 
 

Nedenfor følger en redegørelse for måden, hvorpå fordelingsnøglen for badminton er bygget op, herunder 
de faktorer, der indgår i beregningen af behovet for træningstimer samt selve beregningsmetoden. 

 
Beregning af behov for banetimer: 
Behovet for banetimer beregnes for hvert enkelt niveau, hvor efter mellemresultaterne for hvert niveau 
lægges sammen, hvor efter det beregnede behov for banetimer for motionister lægges til. 

 
Formel for beregning af behov for træningstimer: 
(Antal gennemførte hold pr. niveau X (personer pr. hold X træningsbehov pr. spiller pr. uge / personer pr. 
bane) ) + behov for motionister 

 

HOLDSPILLERE: 

 Antal gennemførte hold: 
Det antal af hold den pågældende klub har haft i indeværende sæson og som har gennemført sine 
turneringer 

 

 Personer pr. hold: 
Det antal spillere der skal til pr. hold for at kunne gennemføre en turnering i en hel sæson. Dette tal 
er angivet inkl. reserver (f.eks. 14 spillere for et DS hold pr. kamp, selv om der kun anvendes 10 
spillere pr. kamp) 

 

 Banetimer pr. spiller pr. uge: 
Det antal ugentlige træningstimer den enkelte spiller har behov for i relation til det holds sportslige 
niveau som vedkommende spiller holdkampe for. 

 

 Personer pr. bane: 
Det gennemsnitlige antal spillere pr. bane i relation til det enkelte holds sportslige niveau for hvem 
spillerne spiller deres holdkampe (med plads til både single -og doubletræning). 

 

 Antal holdspillere: 
Sammentælling af antal spillere på de forskellige hold – bruges for at finde antallet af motionister 
(se under punktet). 

 

 Banetimebehov pr. hold: 
Antallet af banetimer holdet i pågældende række skal bruge for at få optimal træning. 

 

 Ungdom: 
Alle hold i ungdomsrækkerne er tildelt samme faktortal til beregning, da der er mange forskellige 
varianter af ungdomshold. 



Motionister 

Motionister er spillere der ikke deltager i holdturneringer. Seniormotionsspillere (inkl. 
veteranspillere) er tildelt en ½ banetime pr. uge 
Ungdomsmotionistspillere tildeles 2/3 banetime pr. uge 

 

 Spillerstatus - Én spiller, en status: 
Den enkelte spiller i en klub har ENTEN status som deltager på et turneringshold ELLER tæller som 
motionist. 

 

 Opgørelse af antallet af motionistspillere: 
Klubbens samlede antal medlemmer (opgjort for henholdsvis senior-veteraner og ungdom) minus 
antallet af spillere, der er påkrævet for at kunne gennemføre turneringsholdene. 

 
Eksempel: 
Antal medlemmer: 50 senior-veteran-medlemmer + 14 ungdomsmedlemmer 
Antal gennemførte turneringshold: 1 DS-hold (14 spillere), 1 KS-hold (14 spillere), 1 Q-række hold 
(10 spillere), 1 U-hold (6 spillere). 
Senior-veteran: klubben har 50 medlemmer – 38 holdspillere = 12 motionister 
Ungdom: klubben har 14 medlemmer – 6 holdspillere = 8 motionister 

 

 Medlemstal: 
Medlemstallet er de tal der bliver indberettet til FIU i forbindelse med ansøgning til haltider. 
Medlemstallet indsendes sammen med ønsker om banetimer, opgjort efter samlet medlemstal, 
antal seniorspillere, antal ungdomsspillere. Ungdomsspillere er medlemmer under 19 år 
(aldersgrænsen for ungdomsspillere i Badminton Danmark). 
Badmintonudvalget kan kræve dokumentation for medlemstallene og skal godkende 
medlemstallene ved det årlige fordelingsmøde. 

 
 

I elektronisk form beregner regnearket behovet for banetimer automatisk efter følgende model: 
1. Tast klubbens navn 
2. Tast antal henholdsvis senior- og ungdomsmedlemmer 
3. Tast klubbens antal af gennemførte hold i pågældende rækker (med blå) 
4. Aflæs klubbens behov for banetimer øverst til højre (med rød) 

 
 
 
 

Uddybet 24.6.2016 af Jeppe Johansen, Drive 


