Holdturneringsudvalget
København den 30. november 2019

Kendelse
Veteran, 40+ Elite, KMB2010 1 vs. Drive Kbh. 1
holdkamp: 365370
Brug af ulovlig spiller på Drive Kbh. 1
Protest fra KMB2010 mod Drive Kbh. i match nr. 365370.
Matchen er afviklet den 03.11.2019 kl. 14.00 i KMB-hallen.

Protesten fra KMB2010 1. (03.11.2019)
I KMB2010 beklager vi, at man er nået derud, hvor et resultat ikke bare er et billede af, hvem der har været
det bedste hold på dagen, men i de senere sæsoner har klubben været offer for protestsager, der desværre
gør det nødvendigt at gå med på vognen. Principielt er det os imod, men vi kan ikke længere bare kigge den
anden vej, når andre hold protesterer over KMB2010 for et godt ord, uden tanke på etik og sund fornuft.
I henhold til Badminton Københavns reglement § 14, stk. 1-a, protesterer KMB2010 hermed mod Drive
Kbh.’s brug af Bjørn Larsen(BL) i kampnr. 365370 i +40 Elite.
Bjørn Larsen er ikke korrekt indregistreret som veteranspiller for Drive Kbh. og er derfor benyttet ulovligt.
I KMB2010 er vi bevidste om, at BL har spillet flere sæsoner som veteran for Drive, men dette ændrer ikke
på, at han ikke er registreret korrekt, nøjagtigt som det gjorde sig gældende i protestsag mod KMB2010 i
sidste sæson. Faktisk kan der argumenteres med, at Drive har haft forholdsmæssigt flere sæsoner til at lære
af tidligere protestafgørelser, og derfor længere tid til at få registreret spillerne korrekt.
KMB2010 henviser til præcedens fra sidste sæsons sidste runde kamp i +40 1. serie, hvor Gladsaxe/Søborg
får medhold i protest mod KMB2010 2 – der som konsekvens deraf rykker ned. Da alle runder tæller lige
meget, kan det ikke være afgørende, hvorvidt der er tale om en kamp i anden eller sidste runde.
Hvorvidt Badminton København også vil regulere i Drives første kamp mod Dragør, må være op til
Holdturneringsudvalget at tage op.
Da de to sager er helt identiske, forventer KMB2010, at protesten vil blive taget til følge, og at resultatet af
holdkampen ændres til 10-3 til KMB2010.
På sigt håber vi dog, at vi kan blive alle disse protester kvit, så klubberne kan konkurrere på selve
kampdagen.
Med venlig hilsen
Jesper Bille
KMB2010, Seniorspilleudvalg
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Høringssvar fra Drive Kbh. 1. (08.11.2019)
Høringssvar - protest kamp nr. 365370
KMB2010 skriver at de principielt er imod, at klubber nedlægger protester for et godt ord og appellerer til
sund fornuft. Det kan vi i Drive sagtens følge, og er ret sikker på at mange klubber deler den samme
opfattelse. Desto større er overraskelsen over, at KMB2010/Jesper Bille vælger at bruge metoden til at
prøve på at vinde en ”skrivebordssejr”. Jesper Bille burde måske gå forrest, og følge sin klubs holdning og
etiske værdier og undlade at nedlægge protest.
At andre klubber benytter unfair og usportslige metoder retfærdiggør ikke egne handlinger. Konsekvensen
bliver jo at alle klubber bruger mere tid på ”skrivebordet” end på banerne. Er det sund fornuft? Hvorfor skal
Drive blandes ind KMB2010´s forhold til GSB? Er det god etik?
Det kan undre at KMB2010 ikke ved kampens start har gjort opmærksom på, at de mener at Bjørn Larsen
ikke er registreret korrekt. KMB2010 kunne have valgt at afvikle kampen under protest – uanset kampens
udfald. Det er dog først efter kampen er afviklet, og resultatet foreligger, at KMB2010 anser registreringen
som et problem. End ikke efter endt kamp og afsluttende hygge blev det nævnt. Havde KMB2010 mon
nedlagt protest, hvis KMB21010 havde vundet kampen? Er det virkelig KMB20110/Jesper Billes mission at
belære andre klubber, eller drømmer man bare om ”gratis” point?
Som et kuriosum kan det nævnes at Drive kunne have nedlagt protest mod KMB2010´s opstilling i HD. De
placerede Janek Roos og Jesper Bille i 1. HD over Carsten Gjerløv og Kenneth Agerskov, hvilket ikke svarer
til reglen om at man skal stille op i styrkeforhold, hvilket kan have en sportslig indflydelse på en kamp. Drive
valgte ikke at gå videre med det, da det er en veterankamp der spilles – på badmintonbanen, ikke på
skrivebordet.
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Men til sagen:
Bjørn Larsen har konstant, siden han blev spilleberettiget, spillet veteran for Drives +40 hold. Han valgte
efter 2016/2017 sæsonen, altså for 2½ år siden, at skifte som seniorspiller til BC37, men fortsætte med at
spille for Drives +40 hold, hvilket er helt efter reglerne.
Ifølge §2 ” Klubskifte og opnåelse af spilletilladelse” stk. 3 hedder det :”Ønsker en klub at benytte en spiller
i holdturneringen, som ikke har spillet på klubbens hold i hhv. ungdom, senior eller veteran efter den 31.
december i den umiddelbart foregående sæson, og vedkommende spiller har repræsenteret en anden klub
i DH-turneringen eller kredsens holdturnering (ungdom, senior eller veteran) efter den 31. december i den
umiddelbart foregående sæson, skal den nye klub søge spilletilladelse for spillere nævnt under kategori A
(jf. stk. 4).”
Da Bjørn i de sidste 15-20 år har repræsenteret Drive, behøver vi ikke søge om en spilletilladelse, da han
aldrig er skiftet væk fra Drive, set med Drives +40 briller.
Som det fremgår af vedhæftede screen dump om klubskifter fremgår det tydeligt at Bjørn Larsen fortsætter
med at spille veteran for Drive. Forbundet og Kredsen har altså godkendt og er orienteret.
Da vi ikke i de foregående sæsoner har oplevet, at nogen har gjort opmærksom på, at Bjørn Larsen ikke
skulle være registreret korrekt, er der heller ingen i Drive, der tidligere har været i tvivl om registreringen.
Vi har vedhæftet screen dump af Bjørn Larsens spillede kampe de sidste3 sæsoner, samt indeværende,
hvor det tydeligt fremgår at han stiller op for både Drive og BC37. Ingen i hverken Københavnskredsen eller
hos modstanderklubberne, herunder KMB2010, har i de 2½ år på noget tidspunkt undret sig over eller
stillet spørgsmål ved Drives brug af Bjørn Larsen. Det der nærmer sig 20 kampe.
Tankevækkende… Vi må være over i kategorien præcedens – der er ingen der har handlet i ond tro med
vinding for øje.
KMB21010 har tidligere mødt Drive med Bjørn Larsen på holdet, uden at nedlægge protest (se vedhæftet
screen dump). Jesper Bille gør selv opmærksom på at KMB21010 er vidende om, at Bjørn Larsen har spillet
veteran for Drive i flere sæsoner. Dette kendskab og viden taler for at protesten skal afvises. Protesten er
nedlagt for protestens skyld, og ikke for at sikre sportslig og fair afgørelse. Holdturneringsudvalget bør
kategorisere en evt. fejlregistrering som en bagatel, der ikke skal bruges tid på – det bør være under
interessens forsvindingspunkt, og kan ordnes rent administrativt. Det har intet med en sportslig afvikling af
kampen at gøre.
Det er ikke rimeligt at klubber, holdledere og turneringsudvalget skal bruge tid på protester af denne
kaliber. Det ødelægger vores sport, holdturnering og klubarbejde – hvilket KMB2010 selv giver udtryk for,
og bør tage konsekvensen af.
Med opfordring til:
At KMB21010/Jesper Bille trækker sin protest, og dermed udviser fair play og sportsånd – som man ønsker
andre gør.
Subsidiært at holdturneringsudvalget afviser protesten begrundet i præcedens, og for at sætte stopper for
urimelige protester, der sætter sportslige afgørelser i baggrunden. Uanset om de kommer fra KMB2010
eller GSB.
Venlig hilsen
Jeppe Johansen
Drive Badminton Klub
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Holdturneringsudvalgets redegørelse
Sagen tager udgangspunkt i reglerne for registrering af spillere inden de må benyttes i holdturneringen.
Det drejer sig om reglerne i Ranglistereglementet §5 (Klubtilhørsforhold) og §9 stk. 1, 3. afsnit
(Registrering).
Desuden om reglerne i Badminton Københavns Holdturneringsreglement §14, stk. 1.a. (citat)
§14. Spillere
Stk. 1. Klubberne må kun anvende spillere, der på spilledagen
a. er registreret i BadmintonPlayer som medlem af den pågældende klub i den pågældende aldersgruppe
(Ungdom, Senior, Veteran).
Den pågældende Drive spiller, Bjørn Larsen er på spilledagen registreret i BadmintonPlayer som tilhørende
BC37. Som det er anført gælder det begge aldersgrupper SEN og VET.
Det kan dog dokumenteres, at Bjørn Larsen indledningsvis var Drive-spiller, men skiftede til BC37 ved
sæsonstart 2017/2018, dog med den anførte bemærkning, at han stadig spillede VET for Drive.
På det tidspunkt kunne man ikke se i BadmintonPeople (nu BadmintonPlayer, at man havde tilhørsforhold
til 2 klubber. Det var kun Senior registreringen, som blev vist på BadmintonPeople. Men bemærkningsfeltet
indeholdt oplysningerne om det andet klubtilhørsforhold. I dette tilfælde Drive Kbh. som veteranspiller.
I forbindelse med udgivelsen af ranglistereglementet ved sæsonstart 2018/2019 blev det så muligt at
registrere sine spillere korrekt i BadmintonPlayer, hvilket har taget lang tid for mange klubber. Nogle
klubber har ikke fået det rettet endnu.
Badminton København (BADKBH) udsendte den 29.10.2019 en mail til 6 klubber i kredsen, som havde
spillere, som var registreret forkert i BadmintonPlayer med hensyn til klubtilhørsforhold (SEN/VET) i forhold
til de holdkampe de deltog i.
Bland de 6 henvendelser var en til Drive Kbh. omkring Bjørn Larsen. Mailen er sendt til E-postmodtager og
Veteranformand.
Mailens indhold er gengivet her:
Hej Drive Kbh.!
Følgende observeret i BadmintonPlayer:
750530-01 Bjørn Larsen
BC37 Amager
Spiller 40+ eliteserien for Drive.
Har profil, har før lavet klubskifte, så burde være nemt klaret.
Bjørn skiftede 2017-2018 fra Drive til BC37 som senior, men skulle fortsætte som veteran i Drive, det var den
sæson, hvor det blev indført, at man kunne skifte i forskellige aldersgrupper,
Det bedes rettet så spilleren fremstår som korrekt spiller for klubben.
Den pågældende mail er ikke blevet nævnt i høringssvaret fra Drive Kbh. men lige nøjagtig den mail
betyder, at Drive Kbh. ikke anses for værende i god tro, når man i efterfølgende weekend sender Bjørn
Larsen på banen i 40+, Elite mod KMB2010, men som registreret BC37 spiller.
Hvilket betyder, at KMB2010, egentlig uden at vide det, har en protestsag, som de kan vinde.
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HU/BADKBH synes, at der foregår lidt for megen snak og spilfægteri omkring protester, sportslige
afgørelser i hallen og etik i stedet for skrivebordsafgørelser.
Reglerne er til for at blive fulgt og der er intet uetisk i at protestere, hvis man mener, at der er foregået
noget, som rykker ved den sportslige afgørelse.
En ulovlig spiller af den ene eller anden slags vil altid kunne rykke på magtbalancen på et hold og dermed
skabe ringere muligheder for modstanderholdet.
Så i stedet for at bruge tid på at fortælle, hvorfor man ikke vil/ikke skal protestere over forhold, som af den
ene eller anden part betragtes som bagateller, så burde man bruge tiden på at sætte sig ind i reglementerne efterhånden som de udgives. Så ville klubberne også undgå disse mange små og store ulovligheder,
som fremkommer, fordi man ikke udøver rettidig omhu.

HU/BADKBH kan på det foreliggende grundlag blot konstatere, at Drive Kbh. har benyttet spilleren
Bjørn Larsen på 40+, Elite, på et tidspunkt, hvor han var registreret som medlem af BC37.
KMB2010 er derfor i sin gode ret til at protestere mod Bjørn Larsens deltagelse på holdet.
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Holdturneringsudvalgets kendelse
Drive Kbh. har i holdkamp 365370 i 40+, Elite benyttet spilleren Bjørn Larsen selv om denne ikke
var registreret som veteranspiller i Drive.
Dermed overtræder klubben Badminton Københavns Holdturneringsreglement §14, stk. 1.a. og
spilleren bliver ulovlig på holdet.
Protesten fra KMB2010 tages derfor til følge.
Drive Kbh. taber således 1.MD og efterfølgende kampe i kategorien samt 2.HD og efterfølgende
kampe i kategorien.
Drive Kbh taber dermed ekstraordinært 2.MD – 4.MD samt 3.HD.
Kampene 1.MD, 2.HD, 4.HD og 5.HD var tabt i forvejen i holdkampen.
Det oprindelige resultat KMB2010 1 – Drive Kbh. 1 på 6-7 ændres til 10-3, 3-0 i point.
Holdturneringsudvalget ændrer resultaterne i BadmintonPlayer.
Drive Kbh. ikendes en bod på 200 kr. for brug af ulovlig spiller (jf. gebyroversigten i Badminton
København).
Drive Kbh. skal ikke betale gebyr på 500 kr. for ”Tab af protest indgivet af modpart”, idet
HU/BADKBH anser det som en formildende omstændighed, at spilleren ikke sportsligt set (kun
administrativt) var ulovlig på kamptidspunktet.
Protesten er behandlet af Holdturneringsudvalget i Badminton København og kan ikke appelleres
til Badminton Danmarks Appeludvalg jf. Love for Badminton København §11, stk. 3.
Fortolkning af holdturneringsreglementet for Badminton København kan dog appelleres til
Badminton Danmarks Appeludvalg jf. procedure for dette.

På Holdturneringsudvalgets vegne
Kurt Mehlsen
Formand
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