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Oprettelse



Opret spillerprofil

Tilknyt spillerprofil til bruger

Der kan tilknyttes flere         
profiler til én bruger (fx. hvis flere børn spiller)

Oprettelse



- Vælg sæsonplan på forsiden

- Indtast oplysninger

Find turneringer i sæsonplan



Tilmelding til turneringer

- Vælg: Tilmeld dig

- Udfyld og vælg turnering



Tilmelding i single

- Vælg årgang 

- Vælg single

- Vælg spiller

- Angiv om der betales med det samme

- Tryk Tilføj

Når de ønskede rækker er tilføjet 
gennemføres betalingen.



- Vælg årgang 

- Vælg herredouble/damedouble eller mixdouble 

- Vælg spiller: Her vælges eget barn som spiller 1 og makker som spiller 2. 

- Angiv betaling. Betales der kun for egen spiller fjernes x i betal nu ved spiller 2. 

- Tryk Tilføj

Tilmelding i double 



Tilmelding i double uden makker

- Vælg årgang 
- Vælg herredouble/damedouble eller mixdouble 
- Vælg spiller: Her vælges eget barn som spiller 1 og x-makker i spiller 2
- Angiv betaling. Betales der kun for egen spiller fjernes x i betal nu ved spiller 2
- Tryk Tilføj



- Mine tilmeldinger

- Ret/slet ud fra hver enkelt tilmelding

Ændre en tilmelding



• Formålet med ranglisten er, at få flest mulige badmintonspillere til at 
opleve glæde, udvikling og oplevelse ved at spille badminton

• Ranglisten rangerer spillerne i forhold til hinanden, så alle kan indgå i den 
mest jævnbyrdige konkurrence

• Hver gang en spiller deltager i en badmintonkamp i enten holdturnering 
eller individuel turnering, bliver spillerens point i den pågældende kategori 
reguleret efter en tabel. Se mere:

http://badminton.dk/om-badminton-danmark/love-regler/reglementer/rangliste/

Ranglisten

http://badminton.dk/om-badminton-danmark/love-regler/reglementer/rangliste/


Rangliste



Find resultater



Holdturnering

• Holdturneringen er en central

del af badminton, og mange klubber deltager

i en lokal/regional turnering.

• På BadmintonPlayer findes klubbens 

tilmeldte hold, kampprogram samt stilling ved 

at indtaste klubnavn og vælge hold.



FAQ


