
 

 Holdturneringsudvalget  

 

København den 3. januar 2020 

 

 

Kendelse 

40+ 4. serie – SIF 2 vs. Drive Kbh 3 – kampnummer: 365527  

Brug af ulovlige spillere på SIF 2  

Protest fra Drive Kbh. mod Skovshoved IF Badminton i match nr. 365527. 

Matchen er i 40+, 4. serie pulje 1, afviklet den 14.12.2019 kl. 14.00 på Krøyersvej. 

 

Protesten fra Drive Kbh. 
Protesten indsendt den 18.12.2019 

Til Holdturneringsudvalget 

Drive Badminton Klub skal hermed indgive en protest over holdopstillingen i kamp 365527, Skovshoved – Drive 

+40, 4. serie. 

Drive mener at Skovhoved har brugt to spillere, som ikke var berettiget til at stille op for holdet. 

Det fremgår af Kbkr´s reglement §19 stk 3 : ”En spiller må først spille på et lavere rangeret hold, når det højere 

rangerede hold har spillet, eller samme dagspiller en kamp uden denne spiller. Dog må en spiller ikke spille på 

to forskellige hold samme dag i samme aldersklasse. Dette gælder dog ikke ved benyttelse af §20 

”reservereglen”. 

Spiller Jens Byrgesen og Morten Stender figurer på holdopstillingen for Skovhoved +40 elite kamp nr. 365374, 

som blev afviklet den 23.11. Spillerne figurer ikke som reserve, og da +40 elite holdet ikke har spillet kamp 

inden afviklingen af kampen mod Drive den 14.12. er Jens Byrgesen og Morten Stender ikke spilleberettiget på 

Skovshoveds lavere rangerende hold. 

 Med forventning om medhold i protesten bør resultatet ændres til 5-7 

Med venlig hilsen 

Allan Bjørn Christensen 

Drive Badminton 



 

Svar fra Skovshoved 
Svar modtaget 01.01.2020 

Jeg kan bekræfte, at både Jens Byrgesen og Morten Stender spillede på holdet mod Drive. 

De spiller fast på mit hold - altså 40+ 4. serie. 

Jeg var godt klar over, at de havde spillet på elite 40 runden inden, men var ikke opmærksom på, at de ikke var 

anført som reserver. 

Med venlig hilsen 

Dean Bak 

 

Holdturneringsudvalgets redegørelse 

Holdturneringsudvalget afgør sagen ud fra det gældende reglement, som fremgår af hjemmesiden for 

Badminton København: 
Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2019-2020 (version 2019-1). 

 

Det fremgår af holdsedlen for SIF 2 i holdkamp nr. 365527 at Jens Byrgesen og Morten Stender har 

spillet den pågældende holdkamp i 40+, 4. Serie. 

Begge spillere har desuden spillet deres forrige holdkamp på 40+, Elite for Skovshoved 1 den 

23.11.2019 og da 40+ Elite ikke har spillet en holdkamp uden disse 2 spillere inden holdkamp 365527 

blev afviklet, så er de 2 spillere, Jens Byrgesen og Morten Stender ulovlige på holdet. 

Skovshoved holdleder anfører ganske vist, at han ikke var orienteret om, at de ikke var angivet som 

reserver på 40+ Elite holdet, men dertil skal bemærkes, at 40+ Elite holdet allerede havde benyttet de 

2 reserve pladser på holdet den dag. Så der kunne ikke være flere reserver. 

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering §19, stk. 3 er således overtrådt.  

I henhold til reglementets §19, stk. 7 tabes de kampe som Jens Byrgesen og Morten Stender har 

deltaget i samt øvrige underliggende kampe i samme kategorier.  

 

 

  



 

Holdturneringsudvalgets kendelse  

Skovshoved 2 har ved benyttelse af Jens Byrgesen og Morten Stender i match nr. 365527 overtrådt 

Holdturneringsreglementet for Badminton København §19, stk. 3 og protesten fra Drive Kbh. tages 

derfor til følge. 

Skovshoved 2 taber 3. – 4. MD og 2. – 6. HD på W.O. 

Det oprindelige resultat af holdkampen mellem Skovshoved 2 og Drive Kbh. 3 på 11-1 ændres til 5-7, 

0-2 i point. 

Holdturneringsudvalget ændrer resultatet i BadmintonPlayer. 

Skovshoved IF, Badminton ikendes en bod på 2 x 200 kr. for brug af ulovlige spillere jf. 

gebyroversigten i Badminton København. 

Skovshoved IF, Badminton pålægges et gebyr på 500 kr. for ”Tab af protest indgivet af modpart”. 

 

Protesten er behandlet af Holdturneringsudvalget i Badminton København og kan ikke appelleres til 

Badminton Danmarks Appeludvalg jf. Love for Badminton København §11, stk. 3. 

 

På Holdturneringsudvalgets vegne  

Kurt Mehlsen 

Formand 


