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Badminton Sjælland 

DGI Badminton, Sjælland 

Badminton København 

Ungdomsholdturneringsudvalget 

 

15. november 2019 

Kendelse 

Holdkamp nr. 373253 U09 2500 (4) Skovshoved 1 – FKIF Frederiksberg 1 

Protest over brug af spiller med for mange ranglistepoint i forhold til rækken. 

Protest fra FKIF 1 mod SIF 1 i match nr. 373253  

Matchen er i U09 3400 den 26.10.2019 kl. 15.30 i HBC-hallen, Hvidovre. 

 

Protesten fra FKIF Frederiksberg: (30.10.2019) 
Protest over  

Kære Kreds   

cc. Skovshoved ungdomsafdeling (holdleder Anders Troels Munk)  

Vores U09 begynder hold spillede kamp nr. 373253 den 25-10 mod Skovshoved i følgende serie: 

U9 – 2500 - 4 spillere max point 2500, bedste spiller max 650 

 Efterfølgende har vi noteret at Skovshoved stillede med en spiller i 1S og 1D med 700 start point. 
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Begrundelse. 

Som vi ser det er Phillip ikke berettiget til at stille op i denne række. 

Såfremt kredsen er enig, forventer vi at holdkamp resultatet revides og at vores spilleres ranglistepoint 

reguleres. 

Normalt vil vi ikke nedlægge protester over opstillinger i de lave ungdomsrækker, da vi ved det er vanskeligt at 

holde styr på og mange nye holdledere.  

Men lige præcis det at se på spillernes niveau ved sæsonstart, som jo ikke ændrer sig i løbet af sæsonen, mener 

vi er hele grundlaget for holdtilmeldingen. 

Det er derfor ikke rimeligt overfor vores spillere at sætte en spiller på hold som burde spille på et højere hold.   

Vi har selv måtte flytte nogle af vores spillere til holdfællesskaber, rykke dem op aldersmæssigt mm fordi de 

havde ganske få point for meget.  

Med venlig hilsen 

Thomas Fjeldberg 

Ungdomsformand 

FKIF 

Svar fra Skovshoved: (02.11.2019) 

Kære alle, 

Skovshoved erkender at ha’ begået en ærgerlig fejl. Vi var i den tro at vores spiller Phillip fra “frisk fra fad” U9 

spiller. Vi har overset at han har spillet en turneringskamp før sommerferien (en mix han taber i to sæt) som 

må ha givet ham point til ranglisten. 

Det er super ærgerligt hvis vi ikke kan bruge Philip på holdet som fungerer godt socialt og vi ovenikøbet er i 

risiko for at trække holdet. 

Dbh 

Anders Troels Munk 

Skovshoved 
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Holdturneringsudvalgets redegørelse  
Holdturneringsudvalget skal indledningsvis bemærke, at de 700 point ved sæsonstart, som FKIF 

protesterer over hos en spiller hos Skovshoved, er ændret til 655 point ved sæsonstart i 

BadmintonPlayer, idet ranglisteudvalget i mellemtiden har kørt nogle reguleringer på 

Ungdomsranglisten. 

Det ændrer intet ved at Skovshoved spilleren stadig på spilledagen havde højere niveau ved 

sæsonstart en det foreskrives i Reglement for Ungdomsholdturneringen og han har det i øvrigt stadig, 

selv efter reguleringen. 

Holdkampen blev afviklet med følgende holdopstillinger: 

 

FKIF protesterer over Philip Tiger Hamilton, som hos Skovshoved spiller 1.S og 1.D. 

Philip Tiger Hamilton har på niveauranglisten ved sæsonstart således 700 point, hvor reglementet 

foreskriver maksimalt 650 point for bedste spiller. Dermed er spilleren at betragte som ulovlig spiller 

på holdet. 

Det betyder at Skovshoved taber de kampe som Philip er deltager i samt alle underliggende kampe i 

de samme 2 kategorier. Skovshoved taber således alle kampene. 

Og under normale omstændigheder vil administrationen så kunne revidere resultatet i 

BadmintonPlayer fra 6-0 til 0-6. 

Men under behandlingen af protesten blev det klart, at FKIF selv har et problem i holdopstillingen, 

idet 3. bedste spiller har 601 point ved sæsonstart mod foreskrevne maksimale 600 point. 

De 601 point som både 2. bedste og 3. bedste spiller har ved sæsonstart må bero på en administrativ 

fejl, idet man normalt sætter en ny spiller til de angivne opstartspoint, som er 600 point for nye U09 

spillere. 

Hvorfor FKIF har indplaceret sine spillere med 601 point i stedet for 600 står hen i det uvisse, men det 

synes i hvert fald at være administrativt forkert. Men det får lige netop betydning for 3. spilleren, som 

ikke må overstige 600 point. 

Fejlen hos FKIF får så betydning for holdets 3. bedste spiller, som derved bliver ulovlig i både 3.S og 

2.D. 
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Når vi så gør resultatet op fremkommer følgende: 

FKIF vinder 1.S og 2.S samt 1.D: i alt 3 kamp point 

3.S, 4.S og 2.D deles mellem de 2 hold men da en enkelt kamp ikke kan deles, så går sejren i den 

overskydende kamp administrativt til det hold, som vurderes at være mindst ulovligt i opstillingen 

hvorfor FKIF får 2 kamppoint og SIF får 1 kamppoint. 

Resultatet af holdkampen Skovshoved 1 – FKIF Frederiksberg 1 bliver således 1-5, 0-3 point. 

Når nu både Skovshoved og FKIF har ulovlig spiller på holdkortet, så har holdturneringsudvalget også 

set på de øvrige holdkampe, som de 2 hold har spillet i samme event i HBC-hallen. 

I holdkampen 373252 mellem Hvidovre 1 og Skovshoved 1 stiller holdene op således: 

  

Skovshoved har samme holdopstilling som i holdkamp 373253 og har således samme spiller (1.S og 

1.D) ulovlig. 

 

Hvidovre 
Stiller i 1. single med Mikkel Mortensen, som ved sæsonstart har niveautal: 688 

Stiller i 2. single med Anton Harild, som ved sæsonstart har niveautal: 659 

Maks. pointtal for bedste spiller i holdtypen U9 2500 er 650 point. 

Stiller i 3. single med holdets 3. bedste spiller Sebastian, som ved sæsonstart har niveautal: 650 

Maks. pointtal for 3. bedste spiller i holdtypen U9 2500 er 600 point. 

Hvidovres opstilling er derfor ulovlig i 1. single og 1. double, samt alle underliggende kampe i alle kategorier 

(svarende til alle 6 kampe). 

Afgørelse: 

Afgørelsen af kampens udfald er truffet med baggrund i at begge hold stiller med ulovlig 1. single og 1. double 

og en begge hold tildeles derfor en sejr. 

I 2. og 3. single stiller Hvidovre med 2 ulovlige spillere og Skovshoved med 2 lovlige spillere for holdtypen. 

Hvidovre taberdømmes derfor i begge kampe. 

I 4. single og 2. double deles mellem de to hold. 

Resultatet af holdkampen Hvidovre 1- Skovshoved 1 bliver således 2-4, 0-3 i point. 
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I holdkampen 373241 mellem Rudersdal 1 og Hvidovre 1 stiller holdene op således: 

 

Hvidovre 1 stiller op i samme holdopstilling som i holdkamp 373252 og har således samme spillere 

(1.S, 2.S og 3.S samt 1.D og 2.D) ulovlig. 

Rudersdal stiller i 4. single med Bertil List Vilmann, som ved sæsonstart har niveautal: 700. 

Maks. pointtal for bedste spiller i holdtypen U9 2500 er 650 point. 

Rudersdals opstilling er derfor ulovlig i 4. single og 2. double. 

Afgørelse: 
Hvidovre taberdømmes i 1.-3.S 

Rudersdal taberdømmes i 4.S og 2.D. 

Rudersdal taber 2.D selvom kampen egentlig skulle deles, fordi de både har en spiller med for højt pointtal for 

bedste spiller og fordi de har placeret denne bedste spiller i 4.S og 2.D selv om spilleren burde spille 1.S og 1.D 

Hvidovre taberdømmes i 1.D 

Resultatet af holdkampen Rudersdal 1 - Hvidovre 1 bliver således 4-2, 3-0 i point. 

 

I holdkampen 373240 mellem FKIF Frederiksberg 1 og Rudersdal 1 stiller holdene op således: 

 

Rudersdal 1 stiller op i samme holdopstilling som i holdkamp 373241 og har således samme spiller 

(4.S og 2.D) ulovlig. 
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FKIF Frederiksberg stiller i 3. single med Sylvester Peter Fjeldsøe, som ved sæsonstart har niveautal: 601. 

Maks. pointtal for 3. bedste spiller i holdtypen U9 2500 er 600 point. 

FKIF’s opstilling er derfor ulovlig i 3. single (+ underliggende 4.S i samme kategori). 

Afgørelse: 

FKIF taberdømmes i 3. single. 

Rudersdal taberdømmes i 4. single og 2. double. 

Resultatet af holdkampen FKIF Frederiksberg - Rudersdal 1 bliver således 5-1, 3-0 i point. 

 

 

Holdturneringsudvalgets kendelse 

De 4 holdkampe i eventen i HBC-hallen den 26.10.2019 ændres til følgende: 

Resultatet af holdkampen 373253 Skovshoved 1 – FKIF Frederiksberg 1 bliver således 1-5, 0-3 point. 

Resultatet af holdkampen 373252 Hvidovre 1- Skovshoved 1 bliver således 2-4, 0-3 i point. 

Resultatet af holdkampen 373241 Rudersdal 1 - Hvidovre 1 bliver således 4-2, 3-0 i point. 

Resultatet af holdkampen 373240 FKIF Frederiksberg - Rudersdal 1 bliver således 5-1, 3-0 i point. 

 

Holdturneringsadministrationen for den fælles holdturnering retter resultaterne i BadmintonPlayer. 

 

Holdturneringsudvalget har på baggrund af den noget indviklede sag besluttet, at den indgivne 

protest fra FKIF tages til følge, men da FKIF selv, måske på grund af en administrativ fejl, havde en 

ulovlig spiller på holdkortet, vil udvalget ikke pålægge Skovshoved gebyr for tabt protest. 

Da de øvrige hold i de 4 holdkampe alle indeholdt en eller flere ulovlige spillere, så har 

Holdturneringsudvalget kun reguleret de resultater, som blev indtastet efter holdkampenes afslutning 

den 26.10.2019. Der pålægges derfor ikke gebyr for tabt protest i nogen af holdkampene. 

Denne kendelse sendes ud til alle holdlederne i rækken U09 2500 4 spillere.  

Vi håber så at de fremtidige holdkampe i denne række med mange nye spillere og holdledere bliver 

mere korrekte i brugen af spillere i forhold til de pointtal, som er angivet i Reglement for 

Ungdomsholdturneringen 

På Ungdomsholdturneringsudvalgets vegne 

Kurt Mehlsen 


