
 

 Holdturneringsudvalget  

 

København den 18. november 2019 

 

Kendelse 

Senior, 1. serie pulje 2, PI København 1 vs. KMB2010 4 

holdkamp: 365150  

Brug af ulovlige spillere på KMB2010 4  

Protest fra Politiets Idrætsforening mod KMB2010 i match nr. 365150. 

Matchen er i Senior 1. serie pulje 2, afviklet den 02.11.2019 kl. 14.00 i Katrinedalshallen. 

 

Protesten fra PI København. (04.11.2019) 

Protest vedr. kampnr.: 365150 - imellem PI København og KMB2010 4 

Ovennævnte kamp blev spillet i går og vundet 3-10 af KMB2010 4. 

Kampen er ikke indberettet med individuelle resultater, da KMB melder at de ikke kan indtaste deres 

spillere grundet fejl på siden. 

KMB 2010 4 stillede op med Caroline Mølgaard i 1xd og 1. dd. 

KMB 2010 4 stillede ligeledes op med Philip Stiborg i 1hs samt 1. hd. 

Begge spillere spillede kamp 365918 imellem KMB 2010 3 og Gentofte 3. 

Er dette lovligt? 

Hvis ikke, bør resultatet vel ændres til 11-2 (KMB2010 4 vinder begge ds.) til PI København. 

Ser frem til at høre fra dig. 

Med venlig hilsen 

Steffen Lund Madsen 

 

Høringssvar fra KMB2010 4. (05.11.2019) 

 
Her kommer høringsvar på den indberettede protest fra Pl København. 

Som jeg ser det, bliver der stillet to spørgsmål: 

Må Caroline Mølgaard spille holdkampen? 

Må Phillip Stigborg spille holdkampen? 

Mit svar er JA det må de begge gerne! 
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KMB 4 spiller deres 2. runde i kampen mod Pl København.  

KMB 3 spiller deres 4. runde i kampen mod Gentofte 3.  

Der er dermed IKKE brugt ulovlige spillere på KMB 4 i kampen mod Pl København, og dermed skal resultatet 

på 10-3 til KMB 4 fastholdes.  

Sig endelig hvis der er brug for yderligere forklaring, men det ligner for mig, at personen som indsendte 

klagen ikke har set, at der er tale om forskellige runder. 

 

Venlig hilsen/Best regards 

Jeppe Ludvigsen 

 

Replik fra HU/BADKBH. (05.11.2019) 

Hej Jeppe Ludvigsen! 

HU/BADKBH har lidt svært ved at forstå din argumentation. 

Når vi nu orienterer dig om, at KMB2010 3 spiller efter DH-reglementet med 11 runder og KMB2010 4 

spiller efter Reglement for Badminton Københavns holdturnering med 7 runder. 

Og at runderne i SEN 1. Serie ikke har nogen som helst sammenhæng med runderne i DH-turneringen, er 

det så muligt at du vil korrigere dit høringssvar?? 

Vi henviser samtidig til Reglement for Badminton Københavns holdturnering 2019-2020 §19, stk. 3 som 

angiver reglerne for at spille næstfølgende holdkamp på et lavere rangeret hold. 

Link: https://badmintonpeople.dk/Clubs/CommonDrive/Components/GetWWWFile.aspx?fileID=82613 

Med venlig hilsen 

Kurt Mehlsen 

HU/BADKBH 

Formand 

Høringssvar 2 fra KMB2010 4. (06.11.2019) 

Hvis ikke det er gældende for holdene, at der er forskellige runder, så kan jeg ikke se, 

hvad der klages over fra Pl København? 

Før jeg sætter mig og skriver 2 A4 sider, så synes jeg, det er fair, at vi får af vide, 

hvad klagen helt konkret går ud på.  

Hvilken paragraf mener Pl københavn at vi har brudt? 

Som jeg ser det, har Pl København bare stillet et spørgsmål. Hvis det forventes, at vi 

sætter os og skriver ned paragraf efter paragraf, hvorfor vi har gjort tingene korrekt, 

så er det vel også fair at forvente, at Pl København bruger tid på at skrive, hvad vi 

helt konkret efter paragraf "x" har gjort forkert? 

Vh 

Jeppe 

https://badmintonpeople.dk/Clubs/CommonDrive/Components/GetWWWFile.aspx?fileID=82613
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Replik 2 fra HU/BADKBH. (06.11.2019) 

Hej Jeppe Ludvigsen! 

Vi synes egentligt at hændelsesforløbet er tydeligt beskrevet fra PI side. 

KMB2010 har i holdkamp 365150 - imellem PI København og KMB2010 4 den 02.11.2019 kl. 14.00 i 

Katrinedalshallen benyttet spillerne Caroline Mølgård og Philip Stiborg. 

De 2 spillede I deres foregående holdkamp på KMB2010 3 i holdkamp 365918 mellem KMB2010 3 og 

Gentofte 3 den 26.10.2019 kl. 13.00 i KMB-hallen. 

Det er hvad PI protesterer mod! Og det er så hvad KMB2010 skal forholde sig til i denne sag. 

Til orientering fra Holdturneringsadministrationen: 

Hvis en spiller rykker ned fra et højere rangeret hold (KMB2010 3) til et lavere rangeret hold (KMB2010 4) 

skal spilleren følge reglerne i Holdturneringsreglementets §19. 

I mailen nedenfor har vi specielt henvist til reglementets §19, stk. 3 som er den paragraf, som er gældende i 

denne sag. 

Det pågældende stykke er citeret her: 

En spiller må først spille på et lavere rangeret hold, når det højere rangerede hold har spillet, eller samme 

dag spiller en kamp uden denne spiller. 

De to spillere har ikke ”siddet over” i forbindelse med at KMB2010 3 har spillet eller samme dag spiller en 

holdkamp uden de 2 spillere. 

KMB2010 3 spiller først sin næste holdkamp den 16.11.2019. 

BADKBH forventer et høringssvar snarest muligt og senest mandag den 11.11.2019. 

 

Vi gør endvidere opmærksom på, at der er tilsendt en mail, som beder holdlederen på KMB2010 4 om at 

verificere holdopstillingen i den pågældende holdkamp. 

PI har gjort opmærksom på at navnene i 2.HS og 3.HS er byttet om. Også det ønskes en besvarelse på 

senest mandag den 11.11.2019. 

Dette har dog ikke noget med selve protesten at gøre men er alene til brug for korrekt opdatering af 

spillernes ranglistepoint i BadmintonPlayer. 

Med venlig hilsen 

Kurt Mehlsen 

HU/BADKBH 

Formand 
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Høringssvar 3 fra KMB2010 4. (10.11.2019) 

Hvis det virkelig er tilfældet, at en spille ikke må spille på vores 3. hold i en given 

runde, og så spille på vores 4. hold umiddelbart efter, så er det jo KMB som har lavet 

en fejl, og det må vi bare indrømme. På den baggrund må vi acceptere at Pl kbh. har 

indgivet en korrekt klage.  

Jeg kan se mange uhensigtsmæssige følger af de her regler, og jeg er uforstående 

overfor prioriteringen i KBH-kredsens regelsæt. Det virker protektionistisk, og følgerne 

af kredsens regler er jo, at spillere bliver stavnsbundet til fx KMB's 4. hold på grund 

af, at det er alt for dyrt at en spiller kommer et hold op og "får chancen", for så 

mangler vi en spiller i runden efter.  

Det virker kontraintuitivt idet, at fx unge spillere ikke bare skal kastes op på et 

højtliggende hold, men stille og roligt udvikles ved fx at få en chance på vores 

danmarksserie hold, og så komme ned i serie 1 igen og få lidt ro på.  

Der er jo ingen som siger at spillere skal have lov til at spille 2 holdkampe i en runde 

eller noget i den stil. Jeg er ikke ude efter en unfair fordel ved at have et 

højereliggende hold. Dog mener jeg, at man, selvfølgelig, skal have lov til at spille 

serie 1's førte to runder, så få en chance på danmarksserieholdet i ds-holdets 3. runde 

og derefter spille på serie 1 holdet igen i serieholdets 4. runde. Det er ofte den rigtige 

måde at indsluse fx U17 mester- og eliterækker i seniorbadminton. 

Som talentudvikler synes jeg, det er uhensigtsmæssigt at lave et reglement som gør 

mobiliteten af spillere så begrænset.  

God aften 

Venlig hilsen/Best regards 

Jeppe Ludvigsen 

 

Holdturneringsudvalgets redegørelse 

KMB2010 har i holdkamp 365150, imellem PI København og KMB2010 4 den 02.11.2019 kl. 14.00 i 

Katrinedalshallen, benyttet spillerne Caroline Mølgård og Philip Stiborg. 

De 2 spillede I deres foregående holdkamp på KMB2010 3 i holdkamp 365918 mellem KMB2010 3 og 

Gentofte 3 den 26.10.2019 kl. 13.00 i KMB-hallen. 

En spiller må først spille på et lavere rangeret hold, når det højere rangerede hold har spillet, eller samme 

dag spiller en kamp uden denne spiller. 

De to spillere har ikke ”siddet over” i forbindelse med at KMB2010 3 har spillet eller samme dag spiller en 

holdkamp uden de 2 spillere. KMB2010 3 spiller først sin næste holdkamp den 16.11.2019. 

Det er således et faktum, at KMB2010 har benyttet 2 ulovlige spillere i holdkampen 365150. 

Det er spillerne 970225-04 Caroline Mølgård i 1.MD og 1.DD samt 000809-07 Philip Stiborg i 1.HS og 1.HD. 

KMB2010 taber derfor de kampe, som de 2 spillere har været involveret i, samt alle underliggende kampe i 

de samme kategorier. KMB2010 taber således alle kampe i holdkampen undtagen 1.DS og 2.DS. 
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Holdturneringsudvalgets kendelse  

KMB2010 4 har ved benyttelse af Caroline Mølgård og Philip Stiborg i holdkamp nr. 365150 

overtrådt Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2019-2020 (version 2019-1) §19, 

stk. 3, idet spillerne kom direkte fra KMB2010 3 til KMB2010 4 og ikke på spilledagen havde 

”siddet over” i forbindelse med KMB2010 3 næste holdkamp. 

Protesten fra PI København tages derfor til følge. 

KMB2010 4 taber herved alle kampe i holdkampen undtagen 1.DS og 2.DS som fastholdes. 

De tabte kampe tabes på w.o. dog fastholdes resultatet i de kampe, som PI Kbh. havde vundet i 

forvejen (2.HS, 1.HD og 3.HD). 

Det oprindelige resultat af holdkampen mellem PI Kbh. 1 og KMB2010 4 på 3 - 10 ændres til 11 - 2, 

3-0 i point. 

Holdturneringsudvalget ændrer resultaterne i BadmintonPlayer. 

 

KMB2010 ikendes en bod på 2x200 kr. for brug af 2 ulovlige spillere (jf. gebyroversigten i 

Badminton København). 

KMB2010 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 


