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Kendelse 
 
Senior Kbh. serie pulje 1 – SAIF 4 vs. GSB 2 – kampnummer: 365094 
 
Brug af ulovlige spillere på GSB 2 
 
Protest fra SAIF Kbh. (SAIF) mod Gladsaxe Søborg (GSB) i kamp nr. 365094 d.21.09.2019 
 
Protesten fra SAIF (24.09.2019) 

I forbindelse med kampen mellem SAIF 4 – Gladsaxe Søborg 2 (GSB) den 21/09-19 har SAIF efterfølgende 
konstateret, at alle GSB’s 4 herresingler var ulovlige, og ønsker derfor at lægge en protest mod dette. 

  

Ifølge DH-reglementet, som er gældende for Københavnerserien, står der i §38, stk. 4, at: 

”Hvis det højere rangerende hold ligger i 2. division og nedefter, kan en klub inden for samme spillerunde 
kun anvende en spiller på et lavere rangerende hold, såfremt spilleren er lavere placeret på NIVEAU-
ranglisten end de af klubbens spillere, som anvendes i de samme to kategorier på et højere rangerende 
hold. Klubben kan dog benytte en højere rangeret spiller såfremt pointforskellen er 50 point eller derunder på 
NIVEAU-ranglisten.” 

  

GSB anvender i samme runde Jannik Due (JD) i 4. HS og 1. HD på GSB 1 i Danmarksserien i kamp 365995. 
På NIVEAU-ranglisten har han på gældende rangliste for 1. september 2479 point. De spillere, der spiller 
herresingle og herredouble på GSB 2, må derfor ikke have mere end 50 point mere end JD. De 4 
herresingler på GSB 2 har følgende pointantal på gældende NIVEAU-rangliste: 

  

Claus Christophersen (3150) 

Morten Nødskov Hansen (3159) 

Oliver Frei (3034) 

Brian Oddershede (2954) 

  

Det kan derfor konstateres, at alle 4 ovenstående spillere var ulovlige på GSB 2. 

GSB 2 bør derfor tabe alle kampe hvor disse spillere indgår, samt alle underliggende kampe i samme 
kategori, og holdkampens resultat ændres fra 3-10 til GSB til 9-4 til SAIF. 

 

Venlig hilsen 

Thomas Irving Pedersen 
SSU-formand 
SAIF Badminton 
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Svar fra GSB (28.09.2019) 
 
Gladsaxe Søborg Badmintonklub mener, at have stillet styrkemæssigt korrekt op i kampen mod SAIF, hvilket 
understreges af at Jannik Due har vundet samtlige kampe i de første to runder af holdturneringen i 
Danmarksserien. Vi mener derfor, at SAIF’s protest bør afvises som irrelevant forhold til udfaldet af kamp 
365094 mellem SAIF 4 og Gladsaxe Søborg Badmintonklub 2. 
  
Vi finder det i øvrigt påfaldende, at Thomas Irving som repræsentant for SAIF først indsender en protest 
vedrørende kamp 365094 efter at der er modtaget protest fra Vanløse vedrørende kamp 365995, som 
Thomas Irving er orienteret om gennem sin rolle i Badminton Danmarks Holdturneringsudvalg.  
  
Jannik Due flyttede til Gladsaxe Søborg Badmintonklub ved begyndelsen af denne sæson (klubskifte 
godkendt 30. august 2019), og havde ved sæsonstart ikke tiltrækkeligt med resultater til at fremgå af 
ranglisten pr. 1. September 2019 og blev derfor udtaget til Gladsaxe Søborg Badmintonklubs 
Danmarksserie-hold baseret på en styrkevurdering. Efter kampen mod Solrød Strand har Jannik Due fået 
tilstrækkeligt antal resulter til at fremgå af ranglisten. 
  
Jannik Due har som nævnt vundet samtlige kampe i de to første runder af holdturnering. Jannik Due spiller i 
første runde 4. HS, som han vinder i tre sæt 20-22, 25-23 og 21-17, og 1. HD som han vinder overbevisende 
i to sæt 21-15 og 21-10. I anden runde vinder Jannik Due 4. HS overbevisende i to sæt 21-8 og 21-15 og 
1.HD 21-15 og 21-13. 
  
Der er dermed ikke tvivl om, at Jannik Due styrkemæssig er korrekt placeret i på Gladsaxe Søborg 
Badmintonklubs Danmarksserie hold, hvilket også betyder at de fire herresingler på Gladsaxe Søborg 
Badmintonklubs Københavnsserie hold er anvendt korrekt.  
  
Vi mener endvidere ikke at SAIF’s påstand om at holdkampens resultat bør ændres fra 3-10 til GSB til 9-4 til 
SAIF står mål med faktum i sagen, hvor Gladsaxe Søborg Badmintonklub vinder 1. HS, 2. HS og 4. HS, 
samt alle tre herredoubler i to sæt. 
  
Vi bemærker også, at der i første runde af holdturneringen ikke har været modstanderhold, der har fundet 
det relevant at klage over den styrkemæssige placering af Jannik Due. 
  
Gladsaxe Søborg Badmintonklub mener derfor at SAIF’s protest bør afvises og sejren på 10-3 til Gladsaxe 
Søborg Badmintonklub fastholdes. 
 
Venlig hilsen 
Lene Sørensen 
SSU-formand 
Gladsaxe Søborg Badmintonklub 
 
 
Holdturneringsudvalgets redegørelse 
 

HU har via BadmintonPlayer (BP) fået bekræftet pointene som SAIF har noteret i deres protest, og de er 
korrekt anført. 

§38, stk 4. angiver hvilke spillere man kan bruge på et underliggende hold i DH, i forhold til spillerne på 
holdet over. Når GSB vælger at bruge Jannik Due (JD) på deres hold i DS, kan de kun benytte spillere med 
en forskel på +/- 50 point. De 4 brugte herresingler, Claus Christophersen(CC), Morten Nødskov 
Hansen(MNH), Oliver Frei(OF) og Brian Oddershede(BO) har alle langt mere end de tilladte 50 points forskel 
i forhold til JD. 
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Man kan ikke placere en spiller efter en vurdering af hans styrke, det tillader reglerne ikke. Eneste spiller der 
kan placeres efter sin styrke er en U17 spiller. Eller i serie 2 og nedefter. 

Det er vigtigt at man får indplaceret spillere, hvis rangliste point, slet ikke matcher spillerens styrke. Her 
skulle GSB have indplaceret JD efter hans styrke i forhold til klubbens andre spillere. 

GSB skriver at JD ikke havde nok resultater til at være på ranglisten, da han kom til klubben. Det finder HU 
forkert, da JD var på ranglisten både sidste sæson og ved sæsonstart denne sæson. 

Det burde ikke komme som en overraskelse at når man som klub får en spiller fra serie 3, og tænker at 
benytte spilleren i DS, så skal spilleren indplaceres korrekt efter styrke på ranglisten.  
I følge reglerne(Fællesreglement for Ranglisten §6, stk. 4) ”Det er altid klubbens ansvar, at en spiller er 
korrekt indplaceret ift. styrke.” ”For DH-Turneringen skal spillere senest indplaceres 12 hverdage før første 
aktivitet.” 

De 12 dage er ikke et regel, men en sikkerhed for at BADDAN kan når at få indplaceret spillerne. BADDAN 
har sent en mail ud til alle klubber, netop om dette emne d. 20.09.2019, at de denne dag har behandlet alle 
ansøgninger. 

JDs klubskifte er godkendt 30.08.2019, der har altså været masser af tid til at indplacerer JD korrekt på 
ranglisten. 

GSB argumenterer med at JD vinder alle sine kampe, hvilket er korrekt. Men det kunne de 4 spillere, der 
ligger højere på ranglisten end JD, måske også have gjort. 

GSB mener at SAIF protesterer, pga. de har en mand i BADDAN HU, som via en anden protest har fået 
kendskab til forholdet i denne kamp. BADKBH HU har ingen kendskab til den protest, da den er i BADDAN 
regi. Det er ikke afgørende for HU hvordan SAIF kommer frem til at ville lægge protest, men om kampen i 
kredsen er afviklet efter reglerne. 

 

HU vil anbefale GSB hurtigt at få styr på JDs placering på ranglisten. Benyttes han igen i DS, kan der ikke 
benyttes højere rangerede spiller på holdet under. Benyttes JD efter sin nuværende rangering, kan man løbe 
ind i en protest, da GSB selv har meldt ud at hans styrke er til DS holdet. Hvilket en modstander kan bruge 
som argument for at hans rangliste placering er forkert, og han burde være indplaceret højere på ranglisten 

 

Holdturneringsudvalgets kendelse 

Skal noteres at Kurt Mehlsen (GSB) i denne sag er erklæret inhabil, og har ikke deltaget i sagen. 

GSB har ved at benytte CC, MNH, OF og BO på holdet i kamp nr. 365094, samtidig med de benytter JD på 
holdet over, overtrådt §38, stk. 4. 

GSB taber derfor alle kampe disse spillere har spillet, samt underliggende kampe. 
GSB taberdømmes i 1., 2., og 4. HS samt 1., 2., og 3. HD, kampens resultat ændres fra SAIF - GSB 3-10 til 
9-4. 

GSB ikendes en bod på 4 x 200 kr. for brug af ulovlige spillere jf. gebyroversigten i BADKBH. 

GSB pålægges et gebyr på 500 kr. for ”Tab af protest indgivet af modpart”. 

Protesten er behandlet af HU i BADKBH og kan ikke appelleres til BADDAN Appeludvlag jf. Love for 
BADKBH §11, stk. 3. 

Fortolkning af holdturneringsreglementet for BADKBH kan dog appelleres til BADDAN Appeludvalg jf. 
procedure for dette. 

 

På Holdturneringsudvalgets vegne 

Lars Holmberg 

HU-medlem, formand SSU 


