Holdturneringsudvalget
København den 8. oktober 2019

Kendelse
Senior, 1. serie pulje 2, SIF 5 vs. FBK 3 – holdkamp: 365145
Brug af ulovlige spillere på Frederiksberg 3
Protest fra Skovshoved mod Frederiksberg i match nr. 365145.
Matchen er i Senior 1. serie pulje 2, afviklet den 14.09.2019 kl. 15.00 på Krøyersvej.

Protesten fra Skovshoved. (17.09.2019)
Protest fra Skovshoved Idrætsforening (SIF) mod Frederiksberg i forhold til Frederiksberg3’s
holdopstilling i kampen SIF5-Frederiksberg3 i Serie 1 pulje 2 lørdag den 14.09.2019. Kampnr:
365145
Vi i SIF vi gerne vil bede HU om at kigge på om Frederiksberg3 er i sin gode ret til at benytte Mikkel
Sønderriis (MS) og Mads Oddershede (MO) på holdet til trods for, at spillerne slet ikke er
registreret som Frederiksberg-spillere. MS står anført med Christiansbjerg som hjemmeklub, mens
MO er noteret med KSI som hjemmeklub
§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).
Ovenstående paragraf er således ikke overholdt.
På ranglisten figurerer ovennævnte spillere således
880918-08 Mikkel Sønderriis, Christiansbjerg
941225-07 Mads Oddershede, KSI Badmintonklub Kbh.
Det er kutyme, at man ved ulovlig brug af spillere taber de kampe vedkommende har deltaget i
samt de underliggende kampe i samme kategori (§19 stk 8). Vi ser derfor gerne, at resultatet
ændres fra 7-6 til SIF5 til 8-5 til SIF5, da regelbruddet vil medfører, at Frederiksberg3 også
taberdømmes 4. herresingle.
Vi ser frem til at modtage kredsens kendelse.
Mvh
Nicholas Damgaard, holdleder SIF5
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Høringssvar fra Frederiksberg. (21.09.2019)
Mikkel Sønderriis og Mads Oddershede var skrevet på holdsedlen til Kampnr: 365145 og vi
medgiver at de i de to spillerprofiler var registreret med hhv. Christsiansbjerg og KSI
Badmintonklub Kbh. som klub.
Vi mener dog jf. nedenfor at begge spillere lovligt kunne spille kampen, og at der er tale om
administrative fejl.
Vi mener derfor jf. nedenfor, ikke at Mikkel og Mads har spillet ulovligt for FBK i Kampnr: 365145.
Vedr. Mikkel
880918-12 Mikkel underbjerg, Frederiksberg
På denne profil var klub skiftet fra Christiansbjerg til Frederiksberg.
Da vores holdleder indtaster holdopstilling på Badmintonplayer vælger hun desværre profilen ”880918-12
Mikkel underbjerg, Frederiksberg”.
Vi vil derfor bede om at Kredsen retter fejlindtastningen i vores holdopstilling, så ”880918-12 Mikkel
underbjerg, Frederiksberg”.
Er det ikke muligt for KBKR at rette holdsedlen jf. ovenfor, vil gerne anføre at ”880918-08 Mikkel Sønderriis,
Christiansbjerg” ligeledes ville kunne kampen lovligt pga. af reglen om geografisk flytning og klubskifte
Vi vil straks efter afgørelse af denne protest sammen med KBKR, få slettet en af Mikkels spillerprofiler, så
samme problem ikke opstår igen.
Vedr. Mads
Mads er startet i FBK i sidste sæson efter nogle års pause og det er flere sæsoner siden Mads har spillet for
KSI, derfor kunne Mads lovligt spille kampen for FBK
Mads og FBK har desværre ikke fået skiftet klub på sin spillerprofil. Det får vi straks rettet.
Afslutning
Da både Mikkel og Mads lovligt kunne benyttes i kampen og der er tale om administrativ fejl, mener vi ikke
at kampen resultatet med en 7-6 sejr til Skovshoved skal stå ved magt.
Vi ser frem til at modtage kredsens kendelse.
Mvh Per Topp, SPU I FBK
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Holdturneringsudvalgets redegørelse
Protesten fra SIF drejer sig om hvorvidt 880918-08 Mikkel Sønderriis, Christiansbjerg og 941225-07
Mads Oddershede, KSI Badmintonklub Kbh. er lovlige spillere for Frederiksberg Badmintonklub i
holdkampen den 14.09.2019.
Under sagens behandling har HU endvidere fundet, at 921015-02 Marianne Holst, ikke var
registreret som FBK spiller på spilledagen.
Med hensyn til Mikkel Sønderriis, så er er det klarlagt, at Mikkels navneændring til Underbjerg og
tilføjelse af et andet Badminton-ID har betydet at Mikkel Underbjerg havde klubskiftet korrekt fra
Christiansbjerg til Frederiksberg inden kampstart. Det må betragtes som en administrativ fejl at
det forkerte Badminton-ID blev angivet på holdsedlen.
Det burde dog give anledning til undren, når spilleren kommer frem på holdsedlen med en forkert
klub og det må jo have været øjensynligt allerede inden udveksling af holdsedler eller indtastning i
BadmintonPlayer.
Med hensyn til Mads Oddershede, så har han spillet 2 holdkampe for Frederiksberg allerede i
sidste sæson i marts måned, selv om han var registreret som KSI spiller. Han er stadig registreret
som KSI-spiller.
Der har altså været god tid til at lave et korrekt klubskifte op mod den nye sæson.
Med hensyn til Marianne Holst, så har hun foretaget klubskifte fra Skovbakken til Frederiksberg,
men klubskiftet er først foretaget den 17.09.2019, altså efter at holdkampen var afviklet.
Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2019-2020 (version 2019-1) indeholder i
§14, Spillere følgende stk. 1.a.:
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).
HU accepterer, at der er tale om en administrativ fejl i forbindelse med Mikkel Underbjergs klubskifte og
Badminton-ID og det forkert benyttede Badminton-ID på holdsedlen. Han vil ikke derfor ikke kunne anses
som en ulovlig spiller i holdkampen.
Derimod er det et faktum, at hverken Mads Oddershede eller Marianne Holst har været registreret i
BadmintonPlayer som medlem af Frederiksberg Badmintonklub på spilledagen, og Turneringsreglementets
§14, stk. 1.a. er derfor overtrådt for begge spilleres vedkommende.
Begge spillere bliver derfor betragtet som ulovlige spillere i holdkampen 365145.
Det betyder at FBK taberdømmes i 1.MD, 2.MD, 2.HS, 3.HS, 4.HS, 1.DD, 2.DD, 2.HD og 3.HD.
FBK havde under holdkampen tabt følgende kampe: 1.MD, 2.HS, 3.HS, 2.HD og 3.HD.
Da SIF ikke kan vinde 2.DD, som FBK allerede har vundet på w.o. udlignes den med at 1.DS vindes af SIF på
w.o.
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Holdturneringsudvalgets kendelse
FBK 3 har ved benyttelse af Marianne Holst i 1.MD og 1.DD samt Mads Oddershede i 2.HS og 2.HD
i holdkamp nr. 365145 overtrådt Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 20192020 (version 2019-1) §14, stk. 1.a. idet spillerne ikke på spilledagen var registreret i
BadmintonPlayer som medlem af Frederiksberg Badmintonklub.
Protesten fra Skovshoved tages derfor til følge.
FBK 3 taber herved 2.MD, 4.HS og 1. DD ekstraordinært. Desuden tabes 1.DS på w.o ved udligning.
Det oprindelige resultat af holdkampen mellem SIF 5 og FBK 3 på 7-6 ændres til 11-2, 3-0 i point.
Holdturneringsudvalget ændrer resultatet i BadmintonPlayer.

Frederiksberg Badmintonklub ikendes en bod på 2x200 kr. for brug af 2 ulovlige spillere (jf.
gebyroversigten i Badminton København).
Frederiksberg Badmintonklub 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.
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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