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København den 12. november 2021 

Kendelse 

U15 4300 4 Spillere P2, KBK Kbh. 4 – HB2000 2 – kampnummer: 414604  

Ulovlig spiller samt opstillingsfejl hos HB2000 2. 

Protest fra KBK Kbh. mod HB2000 i match nr. 414604 

Matchen er afviklet den 30.10.2021 kl. 14.00 i KBK-hallen. 

Protesten fra KBK Kbh. 
Protest modtaget 01.11.2021 

Vi ser os nødsaget til indgive protest over såvel HB2000's opstilling og holdsammensætning i 
kamp 414604. 
HB2000-spilleren Tobias Bern Olsen har 1120 point fra sæsonstart, hvilket er over det tilladte 
maksimum for bedste spiller i U15 4300. 
Endvidere var HB2000's hold også opstillet med Gustav Alban som 1. single. Denne spiller har færrest 
singlepoint, og burde have stået som 4. single. 
Med venlig hilsen 

Emil Juhl Svendsen 

Holdturneringsansvarlig 

KBK/USU/Bestyrelse 

Svar fra HB2000 
Svar modtaget 01.11.2021 
 

Det kan jeg godt medgive. 

Holdleder har gjort sit bedste og har ikke været opmærksom på det anførte og heller ikke orienteret 

mig vedr. opstillingen. 

Jeg vil sørge for fremadrettet at tjekke opstillingerne, så vi ikke render ind i samme problem. 

Helene 

 

Redegørelse 

Sagen afgøres ud fra det gældende reglement, som fremgår af hjemmesiden for Badminton 

København og Badminton Danmark: 

Fælles reglement for ungdomsholdturneringen 2021/2022 (version 01.07.2021)   

 

http://badminton.dk/om-badminton-danmark/love-regler/reglementer/holdturneringer/
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Reference: Holdsedlen i holdkamp 414604 

 

Det fremgår af holdsedlen for HB2000 i holdkamp nr. 414604, at man stiller med Tobias Bern Olsen, 

som ved sæsonstart har 1120 point på Niveau ranglisten. 

Da reglementet i §9, stk. 3.b. og Skema 1 foreskriver, at bedste spiller maksimalt må have 1100 point, 

så er spilleren ulovlig på holdet. 

 

Det fremgår endvidere af holdopstillingen i skemaet herover, at holdet stiller forkert op i single 

henhold til de single kategoripoint, som spillerne har på kampdagen. 

Man har sat Gustav Alban på 1. Single (1.S) selv om han kun har 800 point, mens de efterfølgende 

spillere langt overskrider disse 800 point. Dermed er der opstillingsfejl i 2.S og 3.S, hvor 2.S i forvejen 

er ulovlig. 

Hertil skal dog bemærkes, at det må være en fejl i indplaceringen af Gustav Alban i single, at han kun 

har 800 point. Han anses som ny 1. års spiller i U15 og bør derfor indplaceres med mindst 1000 point i 

single ved sæsonstart. 800 point burde være umuligt at indskrive som startpoint. 

Når man ser, at Gustav Alban ved sæsonstart har 1030 point og i double har 1030 point, så vil en 
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single indplacering på 1030 være matematisk korrekt. Og så vil han egentlig stå korrekt i 

holdopstillingen, når man ser bort fra den ulovlige spiller i 2.Single. 

I henhold til reglementets §23, stk. 7.a. taber man de kampe, hvor den ulovlige spiller indgår samt de 

kampe spilleren har indflydelse på.  

Tobias har i dette tilfælde indflydelse på de efterfølgende 3.Single og 4.Single samt 2. Double, som 

alle tabes. Hvis den ulovlige spiller ikke havde deltaget, så skulle de øvrige single spillere været rykket 

op i singlerne og dermed fået andre modstandere. Derfor indflydelsen. 

Vi gør endvidere opmærksom på, at resultatet af holdkampen indledningsvis blev 3-3 og man skulle 

derfor spille ”Golden Set”, som det fremgår af holdsedlen. 

Her stillede HB2000 også forkert op, idet man skal opstille med en ikke tidligere anvendt double-

konstellation af de spillere, som har deltaget i holdkampen. 

HB200 benyttede samme opstilling i ”Golden Set”, som var anvendt i 2. Double.  

 

Kendelse  

HB2000 stiller op med en ulovlig spiller på holdet i henhold til reglementet, idet spilleren har flere 

point ved sæsonstart end tilladt i den pågældende række. 

Protesten fra KBK Kbh. tages derfor til følge. 

HB2000 taber 2.S og 1.D på grund af den ulovlige spiller og efterfølgende 3.S, 4.S og 2.D som spilleren 

har indflydelse på.  

4.Single og 2.Double var dog tabt i forvejen. 

Det oprindelige resultat af holdkampen mellem HB2000 2 og KBK Kbh. 4 på 4-3 ændres til 0-6, 0-3 i 

point. 

BADKBH ændrer resultatet i BadmintonPlayer. 

 

I forbindelse med ændring af resultatet bliver det på holdsedlen angivet at 3.S hos HB2000 er ”ikke 

fremmødt”, idet det ikke er hensigten at ”straffe” spillere på ranglisten for et resultat (tabt kamp), 

som de ikke har indflydelse på. 

BADKBH kender selvfølgelig navnet på den pågældende spiller, men det er endnu ikke muligt at 

ændre slutresultatet i en holdkamp på BadmintonPlayer, uden at der er retvisende resultater i de 

enkelte kampe. 

Derfor er det nødvendigt at benytte ”ikke fremmødt” i denne sammenhæng. 

 

HB2000 pålægges et gebyr på 250 kr. for ”Tab af protest indgivet af modpart” jf. §23, stk. 6. samt 

en bod på 200 kr. for brug af ulovlig spiller jf. takstblad for BADKBH. 
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Det fremgår af holdsedlen i holdkamp 414603, at HB2000 stiller op med samme hold i holdkampen 

Gentofte 3 – HB2000 4 samme dag kl. 15.30 i holdtræffet. Dog i en lidt ændret opstilling i single 

kampene. 

Reference: Holdsedlen i holdkamp 414603 

 

Det indebærer at HB2000 taber 1.S og 1.D på grund af den ulovlige spiller Tobias Bern Olsen, samt 

efterfølgende kampe i de 2 kategorier. 2.S, 3.S og 4.S var dog tabt på forhånd. 

Det oprindelige resultat af holdkampen mellem Gentofte 3 – HB2000 4 på 4-3 ændres til 6-0, 3-0 i 

point. 

BADKBH ændrer resultatet i BadmintonPlayer. 

 

Der pålægges ikke gebyr i holdkamp 414603, idet der ikke er indgivet protest i sagen. 
Og den pålagte bod i holdkamp 414604 for den ulovlige spiller anses for passende i sagen. 

Protesten er behandlet af Holdturneringsansvarlig i Badminton København jf. reglement for 

Ungdomsholdturneringen §23, stk. 3. 

Afgørelsen kan appelleres til HU/BADKBH jf. reglement for Ungdomsholdturneringen §23, stk. 4. 

Tvivlsspørgsmål vedrørende fortolkning af Reglement for Ungdomsholdturneringen kan appelleres til 

Badminton Danmarks Appeludvalg jf. Badminton Københavns love §11, stk. 5. 

Med venlig hilsen 

Kurt Mehlsen 

Holdturneringsansvarlig i Badminton København 


