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1. Hvað er badminton?
Íþróttin á rætur sínar að rekja til Indlands og Kína. Þaðan fluttist
badminton til Englands í lok þarsíðustu aldar. Til Íslands barst íþróttin
frá Danmörku. Badminton er spilað um allan heim í 139 löndum og
er íþróttin í örum vexti eftir að hún var tekin upp sem keppnisgrein á
Ólympíuleikum árið 1992.
Badmintonsamband Íslands var stofnað árið 1967, en badminton
hefur verið spilað á Íslandi frá því snemma á fjórða áratug nítjándu aldar.
Iðkendur eru nú tæplega fimm þúsund um allt land og hefur fjölgað ört
hin síðari ár með tilkomu nýrra íþróttahúsa og vegna þess að:
Þessi bæklingur er
ætlaður þeim sem eru
að taka sín fyrstu skref
í badminon. Það er
von okkar að hann
geti hjálpað ykkur að
ná tökum á íþróttinni
og að þar með fáið
þið meiri hreyfingu og
ánægju af.

-

Badminton veitir góða alhliða hreyfingu.
Badminton er auðvelt að læra.
Badminton sameinar alla fjölskylduna.
Badminton er hröð og erfið keppnisgrein.
Badminton hentar öllum aldursflokkum.
Badminton býður upp á skemmtilegan félagsskap.

Í badminton er keppt í þremur greinum: Einliðaleik, tvíliðaleik og tvenndarleik.
Í einliðaleik og tvíliðaleik er keppt í karla og kvennaflokki, en í tvenndarleik spila
kynin saman.
Íslenskt badmintonfólk hefur tekið þátt í keppnum erlendis um árabil og
vegnað vel. Broddi Kristjánsson og Árni Þór Hallgrímsson hafa náð bestum
árangri og voru um tíma í sautjánda sæti á heimslistanum í tvíliðaleik karla.
Íslenska landsliðið hefur hæst náð 23. sæti yfir sterkustu þjóðir heims. Lið
frá Tennis- og badmintonfélagi Reykjavíkur varð í öðru sæti á Evrópukeppni
félagsliða árið 1992. Ísland átti keppendur á Ólympíuleikunum árin 1992 og
1996. Árin 2000 og 2004 voru engir
íslenskir keppendur á Ólympíuleikunum
í badminton en árið 2008 var Ragna
Ingólfsdóttir fulltrúi Íslendinga.
Íslenska landsliðið er nú í 16. sæti yfir
bestu badmintonþjóðir Evrópu en liðið
sigraði á Evrópukeppni B-þjóða 2007.
Liðið varð í 16. sæti í Evrópumótinu árið
2010.
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2. Útbúnaður
Til að leika badminton þarf badmintonspaða, fjaðrabolta (kúlu)
og net, venjuleg íþróttaföt sem notuð eru í öðrum íþróttum en
mælt er með mjúkum og léttum skóm.

„Kúla“, „bolti“,
„fokka“, „fjöður“ og
„fluga“ eru mörg heiti á
sama hlutnum.

Það er til gífurlegt úrval af badmintonspöðum. Fyrir byrjendur
mælum við með ódýrum en sterkum spöðum. Fáið ráðleggingar
hjá reyndara badmintonfólki eða hjá seljendum. Þegar getan eykst
er rétt að fá sér dýrari og betri spaða. Eiginleikar dýrari spaðanna
nýtast ekki fyrr en getan hefur aukist. Hægt er að velja um tvær
tegundir af girni: Náttúrulegt, s.k. kattargirni, eða gervigirni úr
nylonefni. Við mælum
með því síðarnefnda
vegna þess að það er
endingarbetra og ódýrara.
Handfang spaðans er vafið
með leðri eða gerviefni.
Hægt er að kaupa viðbótarvafning ef sá gamli er
orðinn lélegur eða ef óskað
er eftir þykkara handfangi
(þá er vafið utan um gamla
vafninginn).
Badminton er spilað
ýmist með plastboltum
eða fjaðraboltum. Það er
ágætt fyrir þá sem styttra
eru komnir að byrja
með plastboltum. Þeir
eru ódýrari miðað við
endingu. Mörgum finnst þó skemmtilegra flug á fjaðraboltunum. Fjaðraboltar
eru viðkvæmir og gæta verður þess að geyma þá á köldum stað t.d. í ísskáp
eða bara í bílskotti svo fjaðrirnar þorni ekki upp. Einnig má koma fyrir rökum
bómullarhnoðra í botni boltaboxins. Verði boltarnir of þurrir er gott að hita þá í
boxinu yfir gufu frá hraðsuðukatli.
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Boltarnir fljúga mishratt eftir hita og rakastigi
íþróttahúsa. Gott er að prófa þá með því að fara aftur
fyrir völlinn og slá fast yfir hann endilangan. Lendi
boltinn við eða á milli aftari línanna (mynd A), fer hann
hæfilega hratt. Ef hann fer of langt eða stutt, er hægt að
brjóta fjaðrirnar inn til að auka hraða boltans eða út til
að hægja á honum. Ef hraða þarf flugið mikið eru allar
fjaðrinar brotnar inn, en einnig getur dugað að brjóta inn
aðra hvora eða fjórðu hverja, allt eftir því hversu mikil
hraðabreytingin þarf að vera.
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3. Völlurinn
A

D

B

C

Línurnar á badmintonvellinum eiga
við einliða- og tvíliðaleik. Í einliðaleik
er völlurinn langur og mjór (mynd A)
og í honum gilda alltaf innri hliðarlínur
en aftari endalínur. Í tvíliðaleik og
tvenndarleik er allur völlurinn notaður
(mynd B), nema í sendingu. Þá er
sendireiturinn stuttur og breiður (mynd
C), afmarkast af ytri hliðarlínu og fremri
endalínu. Athugið að línurnar teljast
hluti af vellinum. Í sendingu þarf bolti að
lenda inn í sendireitnum eða á línunni
sem afmarka hann (mynd D).
Stundum er leikinn einliðaleikur á
hálfum velli á æfingum. Þá afmarkast
völlurinn af ytri hliðarlínu, miðlínu og
öftustu línu. Þetta fyrirkomulag getur
komið sér vel þegar fjórir eru um einn völl, vilja spila einliðaleik og allir eru
virkir. Í einliðaleik á hálfum velli gengur boltinn lengi því erfitt er að senda hann
í gólfið hjá andstæðingnum. Þannig leikur er því oft mjög erfiður.
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4. Hvernig eru stig talin
í badminton?
Gefið er upp í
hægri reit ef sendandi
er með stigafjölda
sléttrar tölu en vinstri
reit ef stigafjöldinn er
oddatala.

Alltaf er byrjað að senda (gefa upp) í hægri
sendireit og sent þvert yfir völlinn í hægri
sendireit andstæðingsins (sjá mynd). Svo
er sent úr bæði vinstri og hægri sendireit.
Þegar stigafjöldi þess sem sendir stendur
á sléttri tölu, sendir hann úr hægri reit,
þegar stigafjöldi stendur á oddatölu er sent
úr vinstri reit. Sá sem vinnur hrinu (rallý),
skorar stig og sendir næst.

Stigatalning
Badmintonleik er skipt niður í lotur og
til að sigra leik, þarf að vinna tvær lotur. Hver lota er upp í 21 stig og þarf að
vinna með tveggja stiga mun. Ef staðan er 20:20 vinnur sá lotuna sem fyrr
nær 2ja stiga forskoti (t.d. 22:20 eða 28:26).
Ekki er þó leikið hærra en upp í 30 stig. Ef
staðan er jöfn 29:29, vinnur sá lotuna sem fær
30. stigið. Þegar lotu lýkur skipta leikmenn um
völl. Sá aðili sem vinnur lotu sendir fyrst í næstu
lotu.

Hlé og skipting á
vallarhelmingum
Skipt er um vallarhelminga í badmintonleik
til að tryggja að bæði lið hafi jafna aðstöðu.
Ljós, gluggar, tjöld í lofti o.fl. getur haft áhrif
á leikinn og því er mikilvægt að jafnt sé skipt
milli helminga. Þegar 11 stigum er náði í
lotunni er leyft hlé í 60 sekúndur til að fá sér
að drekka eða ræða við þjálfara. Hlé í 120
sekúndur er leyft milli lota en þá er jafnframt
skipt um vallarhelming. Í 3. lotu er skipt um
vallarhelminga þegar 11 stigum er fyrst náð í
lotunni.

8

B a d min to n sa mb a n d Ísla n d s

Leikmenn í
tvíliðaleik skipta um
sendireit, þegar þeir
vinna bolta úr sendingu
þeirra sjálfra. Annars
eiga leikmenn alltaf að
halda sínum sendireit.
Þetta tryggir að menn
fá sendiréttinn til
skiptis.

Tvíliða- og tvenndarleikur
Einungis einn sendandi er í tvíliða- og tvenndarleik (ekki fyrri eða seinni
sendandi eins og á fyrri árum). Þegar skor sendanda er slétt tala (0, 2, 4, 6
o.s.frv.) sendir sá leikmaður sem stendur í hægri sendireit. Þegar skor sendanda
er oddatala (1, 3, 5, 7 o.s.frv.) sendir sá leikmaður sem stendur í vinstri sendireit.
Ef það lið sem sendir vinnur boltann, skorar það lið stig og sami sendandi
sendir næst úr hinum sendireitnum. Ef liðið sem tekur á móti sendingunni
vinnur boltann, skorar það lið stig og sendir næst. Enginn breytir um sendi- eða
móttökustöðu á vellinum. Sá leikmaður sem stendur í sendireit sem á við um
stigafjölda liðsins sendir. Leikmenn breyta einungis um sendireit ef þeir skora
stig þegar þeir senda sjálfir. Það er því mikilvægt að kanna stöðuna áður en sent
er. Hún segir til um hvort senda á úr hægri eða vinstri sendireit.
Ef leikmenn af mistökum standa í röngum sendireitum er slíkt leiðrétt þegar
það uppgötvast. Ekki er dæmd villa.

Hlutkesti
Áður en leikur hefst er nauðsynlegt að ákveða hvor á að byrja. Hægt er að
kasta upp peningi en oftast eru þeir ekki í vösunum þegar komið er inn á völl.
Þá er hægt að nota spaðann eða kúluna. Þegar spaðinn er notaður velur annar
leikmaðurinn þá hlið spaðans sem hann vill. Síðan er spaðanum snúið.
Ef kúlan er notuð er henni hent eða hún slegin upp í loft. Það fer svo eftir
því í hvaða átt korkurinn vísar þegar hún hefur stöðvast hvor vinnur hlutkestið
(líkt og „flöskustútur“). Sá sem vinnur
hlutkestið velur vallarhelming eða að
hefja leikinn.
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Rétt

Rangt

Sending
Í réttri sendingu:
- Skulu fætur sendanda vera kyrrstæðar og í snertingu
við reitinn frá byrjun sendingar uns sendingu er lokið.
- Á allur boltinn að vera fyrir neðan neðsta rifbein sendanda á því andartaki
sem spaðinn hittir boltann og þá skal spaði sendanda beinast niður.
- Skal hreyfing spaða sendanda vera samfelld fram á við frá því að byrjað er að
senda uns sendingu er lokið.
- Skulu sendandi og móttakandi standa í sendireitum sem eru skáhallt á móti
hvor öðrum án þess að snerta línur reitanna.
- Skal boltinn fljúga upp á við af spaða sendanda og
yfir netið.
- Verður að hitta boltann.

Villur
Ef leikmaður hittir ekki boltann í uppgjöfinni
missir hann sendiréttinn.
Það er villa:
- Ef sending er ekki rétt.
- Ef, í sendingu, boltinn lendir ekki inn í réttum
móttökureit og / eða ef boltinn er sleginn af samherja
móttakanda.
- Ef boltinn í leik lendir utan vallarmarka (þ.e. ekki á
eða innan vallarlína), fer ekki yfir netið eða fer undir netið, snertir leikmann
eða föt hans, snertir loft, hliðarveggi eða eitthvað annað utan marka vallarins.
- Ef boltanum er „mokað“ eða „slöngvað“.
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- Ef boltinn er sleginn tvisvar í röð af sama leikmanni eða af samherjum hverjum
á eftir öðrum.
- Ef boltinn er í leik og leikmaður snertir net eða – súlur með spaða, líkama
sínum eða fatnaði. Ef leikmaður fer inn á vallarhelming andstæðings, hindrar
andstæðing í að slá löglegt högg þar sem boltanum er fylgt yfir netið eða ef
leikmaður truflar andstæðing með hegðun sinni eða orðbragði.
Það má ekki snerta netið með spaða eða líkama. Það má heldur ekki slá
boltann fyrr en hann er kominn yfir netið en þó er leyfilegt að fylgja högginu
eftir yfir netið.
A

Ekki má snerta boltann með líkamanum (mynd A) og að sjálfsögðu má bara
slá boltann einu sinni í einu (myndir B1 og B2).
Það má ekki „moka“ eða slöngva boltanum (mynd C).
Það má ekki stíga á línu í uppgjöf (mynd D).
Það má ekki lyfta fæti í uppgjöf (mynd D).
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B1

B2

C

D
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5. Leikurinn
Hreyfðu þig í átt að
miðju eftir að þú hefur
slegið boltann.

Í tvíliðaleik er
mikilvægt að reyna að
sækja sem mest.

Mikilvægt er að leikmaður noti þau högg sem hann kann vel. Til að
verja völlinn sem best kemur leikmaðurinn sér í átt að miðju vallarins, strax
og hann hefur slegið boltann. Þar hefur hann besta möguleika á að verjast
höggum andstæðingsins. Í einliðaleik byggist leikurinn upp á því að koma
andstæðingnum úr jafnvægi og þröngva honum til að gera mistök. Til
þess eru slegin löng eða stutt högg eftir atvikum og reynt að nota breidd
og lengd vallarins. Þegar tækifæri gefst er boltanum „smassað“ í gólfið hjá
andstæðingnum. Mikilvægt er að þekkja sínar eigin sterku og veiku hliðar, og
andstæðingsins. Með blöndu af hraða, góðum staðsetningum og nákvæmum
höggum er reynt að koma andstæðingnum í opna skjöldu og koma í veg fyrir að
hann nái að stjórna leiknum.
Leikskipulag í tvíliðaleik er nokkuð frábrugðið því sem gerist í einliðaleik.
Þar þarf að miða hreyfingar við að tveir leikmenn þurfa að vinna saman á
sem hagkvæmastan hátt. Tvíliðaleikur byggist að miklu leyti á stöðugri sókn,
þ.e. að reyna að halda andstæðingnum eins mikið í vörn og hægt er. Langar
uppgjafir og löng högg eru ekki mikið notuð. Stutt uppgjöf er notuð til þess að
andstæðingurinn verði að slá boltann upp á við. Í tvíliðaleik eru aðalstöðurnar
á vellinum tvær, sem ráðast af því hvort lið er í sókn eða vörn. Í sókn er annar
leikmaðurinn á fremri hluta vallarins og svarar öllum stuttum boltum á meðan
sá aftari svarar öllum lengri boltum. Um leið og liðið þarf að fara í vörn skiptir
það um stöðu og leikmenn standa hlið við hlið. Þetta þarf að æfa töluvert, eða
þangað til að stöðubreytingarnar ganga sjálfkrafa fyrir sig. Algerir byrjendur og
þeir sem ekki treysta sér
í að æfa þessar skiptingar
ættu að skipta vellinum á
milli sín um miðlínuna í
tvíliðaleik.
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6. Hvernig á að slá og
hreyfa sig?
Hér á eftir er texti miðaður við rétthenta þannig að þeir sem eru örvhentir
lesa hægri sem vinstri.

Rétt grip
Það verður aldrei ítrekað nógu oft, að rétt grip er undirstaða þess að
ná góðum tökum á badminton. Haltu á spaðanum með vinstri hendi,
spaðahöfuðið snýr lóðrétt niður, leggðu lófann á netið, færðu hann niður eftir
skaftinu og gríptu um haldið (eins og þú sert að heilsa spaðanum). Mikilvægt
er að spaðinn sé þá eins og bein framlenging af handleggnum. Þá er hægt að
hreyfa úlnliðinn að vild.

Fótaburður
Til að hreyfa sig á badmintonvellinum, á sem hagkvæmastan hátt, er
notaður ákveðinn fótaburður. Á myndunum hér að neðan er sýnt á einfaldan
hátt hvernig best er fyrir byrjendur að bera sig að. Áður en boltinn er sleginn
er mikilvægt að vera í góðri stöðu þ.e. fyrir aftan boltann og auk þess undir
honum í höggum sem slegin eru fyrir ofan höfuðið.
Þegar farið er fram að neti forhandarmegin (hægra megin) eru tekin þrjú
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skref. Hægri, vinstri og endað með hægri fót fyrir framan. Bakhandarmegin
(vinstra megin) eru tekin tvö skref. Fyrst vinstri og síðan endað með hægri fót
fyrir framan.
Þegar farið er aftur í hornin eru notuð „hliðar-saman-hliðar“ skref (chassé).
Í forhandarhornið er byrjað að stíga með hægri fæti í áttina að horninu (1.) og
síðan eru tekin tvö hliðarskref (2.-5.). Nú er stigið með hægri fót aftur (6.) og
þungi líkamans látinn hvíla á honum á meðan beðið er eftir boltanum. Um
leið og boltinn er sleginn færist þunginn yfir á vinstri fót, hægri fótur færist
fram fyrir og síðan er hlaupið fram á við í átt að miðju vallarins. Þegar farið
er aftur í bakhandarhornið er fyrst stigið aftur í vinstri fót (1.) og líkamanum
snúið til hálfs þannig að hægri hlið snúi aftur. Síðan er gert alveg eins og
forhandarmegin.

Sending í
einliðaleik
Best er að halda þannig á
boltanum að korkurinn snúi niður.
Stattu með hægri fót fyrir aftan og
mest af þunga líkamans á honum.
Vinstri hlið snýr að mótherja. Haltu
boltanum framan við líkamann
og færðu spaðann aftur fyrir hann. Rétt áður en sveiflan hefst fram á við er
boltanum sleppt. Um leið og sveiflan hefst færist þunginn meira yfir á vinstri
fótinn. Reyndu að slá boltann örlítið framan við líkamann. Fylgdu boltanum
eftir og endaðu sveifluna fyrir ofan vinstri öxl.

Sending í tvíliðaleik
Í tvíliðaleik er oftast notuð
bakhandaruppgjöf. Þá er bolta og
spaða haldið fyrir framan líkama.
Staðið er með hægri fót örlítið fyrir
framan þann vinstri. Þunginn hvílir
aðallega á fremri fæti. Sveifla spaðans
frá kúlunni og síðan að henni aftur er
frekar stutt og krefst mikillar einbeitingar. Einnig er hægt að gefa upp með
forhandaruppgjöf í tvíliðaleik. Sú uppgjöf er svipuð og einliðaleiksuppgjöfin
hér að ofan en munurinn felst aðallega í því að sveiflan er styttri (sjá mynd).
Að senda í tvíliðaleik er mikið nákvæmisverk og því mikilvægt að hafa
hreyfingarnar í föstum skorðum þannig að minni líkur séu á mistökum.

B a d min to n sa mb a n d Ísla n d s

Háhögg
Þegar bolti er sleginn hátt fyrir ofan höfuðið kallast það háhögg. Í
meginatriðum er um að ræða þrenns konar högg: Löng (langt aftur á völl),
dropp (framarlega, rétt yfir netið) og smöss (fast og hratt niður á við). Það fer
eftir því hvar og hvenær í sveiflunni við sláum boltann, hvert
höggið verður. Sjálf sveiflan er hins vegar alltaf lík. Stattu með
vinstri hlið að mótherja. Frá upphafsstöðu þar sem spaðahöfuð
er í andlitshæð er spaðanum lyft upp yfir höfuðið og beygt
í olnbogalið þar til spaðahöfuð vísar niður í gólf og olnbogi
vísar fram og upp. Sveiflan fram á við hefst með því að rétt er
úr olnboga þannig að spaðinn færist upp til móts við boltann.
Með snöggum snúningi vöðva framhandleggs inn á við er
fenginn sá kraftur sem skiptir einna mestu máli í högginu. Það
fer svo eftir því hversu fast og hversu framarlega eða aftarlega í
sveiflunni slegið er hvar boltinn lendir.
Boltann skal slá um það bil fyrir ofan
öxl með höndina nánast útrétta og síðan
endar sveiflan hægra megin við miðju
líkamans.

Netdropp/netlyfta
Þegar boltinn er sleginn við netið stendur leikmaður með hægri fót fyrir
framan líkamann. Þegar slá á boltann stutt yfir netið (netdropp) er honum
ýtt yfir með frekar lítilli hreyfingu. Ef
slá á langt aftur á völl er sveiflan stærri
og meiri kröftum beitt. Sveiflan endar
vinstra megin við miðju líkamans.
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7. Ýmislegt
Badmintonsiðir
Varist að ganga of nærri velli þar sem leikur er í gangi.
Ef boltinn lendir á gólfinu þín megin nets, skilaðu honum þá til
mótherja.
Ef boltinn lendir á næsta velli við hliðina og leikur er enn í
gangi, bíddu þá eftir því að leikurinn sé stöðvaður áður en
þú sækir hann.
Þú dæmir línurnar þín megin. Vertu fljótur og sanngjarn að taka
ákvörðun. Láttu mótherjann njóta vafans.

Meiðsli
Meiðsli í badminton eru fátíð því ekkert er um líkamlega
snertingu. Auðvitað geta þó komið upp meiðsli eins og tognun á
ökkla, sérstaklega ef leikmaður er orðinn þreyttur. Álagsmeiðsli á
olnboga eða hné eru einna algengustu meiðslin. Stundum kemur
fyrir að bolti eða spaði fer í leikmann. Oftast er um minniháttar
áverka að ræða en fyrir kemur þó að bolti fer í auga og þá getur
hætta verið á ferðum. Rétt er að benda á að fremri maður í
tvíliðaleik á aldrei að líta aftur þegar samherji hans er að fara að slá
boltann.

Hvar er hægt að spila badminton?
Badminton er leikið víða um land. Til að fá nánari upplýsingar
um hvar hægt er að spila, er best að hafa samband við skrifstofu
Badmintonsambands Íslands eða skoða heimsíðu sambandsins.
Þar liggja fyrir upplýsingar um félög og tengiliði þeirra, þjálfara eða
forráðamenn.
Nánari upplýsingar á heimasíðu BSÍ:

www.badminton.is

Úrval af badminton spöðum
og boltum frá RSL

Gerið kröfur veljið
Skútuvogi 10F - 104 Reykjavík - S: 5688988
Gsm: 8921570 - hellas@simnet.is
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