Holdturneringsudvalget
København den 29. januar 2020

Kendelse
Senior, 3. serie pulje 1, NBK Amager 2 vs. BC37 Amager 7
holdkamp: 365271
Brug af ulovlige spillere på NBK Amager 2
Protest fra BC37 Amager mod NBK Amager i match nr. 365271.
Matchen er i Senior 3. serie pulje 1, afviklet den 04.01.2020 kl. 14.00 i Vestamagerhallen.

Protesten fra BC37 Amager (08.01.2020)
BC37 nedlægger hermed protest i kamp 365271.
Protesten vedrører ulovligt brug af 880728-24 Lars Aamodt.
som senest har været brugt på NBK's 1. hold 7. december og dette hold har endnu ikke spillet en kamp
uden ham. Hans og evt. underliggende kampe er derfor ugyldige. (drejer sig om 2. hs og resultatet
forventes ændret til 7-6).
Lars som er holdleder for NBK 2 sat på denne mail.
Mvh
BC37
Torsten Kjær

BADKBH indledende mail til NBK Amager (08.01.2020)
Badminton København (BADKBH) har modtaget nedenfor viste protest fra BC37 vedrørende holdkamp
365271 i SEN 3. Serie, pulje 1.
BADKBH har ved gennemgang af holdsedlen endvidere konstateret, at der også er problemer med Tommy
Christophersen.
Tommy Christophersen er i holdkamp 365953 i Danmarksserien pulje 6 sat på som reserve for Jesper
Petersen.
Det er ikke muligt at benytte Tommy Christophersen som reserve i den holdkamp, idet Jesper Petersen ikke
spillede den forrige holdkamp i DS pulje 6, hvor netop Lars Aamodt var reserve for ham.
NBK 2 bedes afgive høringssvar i sagen snarest muligt og senest tirsdag den 14.01.2020.
Med venlig hilsen
Kurt Mehlsen
Holdturneringsansvarlig i Badminton København
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Høringssvar fra NBK Amager (14.01.2020)
NBK har følgende høringssvar i protesten fra BC37 vedrørende holdkamp 365271 i SEN 3. Serie,
pulje 1.
BC37 har påpeget at vi ulovligt har brugt Lars Aamodt 880728-24 i ovenstående holdkamp. Det har aldrig
været vores intention at bruge Lars Aamodt ulovligt, men at bruge ham som reserve for Mathias Youden.
Dette er ikke blevet angivet, hvilket er en klar fejl fra vores side, som vi selvfølgelig beklager.

Der er ligeledes sket en fejl i brugen af Tommy Christophersen, da han skulle være angivet som
reserve for Johnny Hansen og ikke Jesper Petersen. Dette er beklageligvis sket i 11. time, da vi fik
et meget sent afbud, hvilket også fremgår, da kampen ikke er blevet spillet.
Vi har på ingen måde forsøgt at snyde, ej heller at styrke vores 2. hold med spillere som normalvis
er at finde på højere rangerede hold, men der er beklageligvis sket en menneskelig fejl.
Vi glæder os til at høre fra dig/jer.
Mvh. NBK Amager.

Holdturneringsudvalgets redegørelse
I forbindelse med gennemgang af holdsedlerne i NBK holdkampene i Danmarksserien fremgår det,
at man i holdkamp 365953 har benyttet Tommy Christophersen som reserve for Jesper Pedersen.
Det er ikke muligt efter reglerne, fordi Jesper Pedersen ikke spillede forrige holdkamp på DSholdet.
Hertil bemærker NBK at det er en administrativ fejl. Tommy Christophersen skulle være reserve
for Johnny Hansen.
I samme holdkamp 365953 er Lars Aamodt benyttet i 4.HS og 3.HD. Det betyder at Lars Aamodt er
ulovlig i holdkamp 365271 (NBK 2), idet DS-holdet (NBK 1) ikke har spillet en kamp uden Lars
Aamodt inden Lars Aamodts deltagelse på NBK 2.
Hertil bemærker NBK at det er en administrativ fejl, idet Lars Aamodt skulle have været sat på i
holdkamp 365953 som reserve for Mathias Youden.
Hvis man accepterer disse administrative fejl med forkerte og manglende reserver som forklarlige
og kun administrative, så er kampene i holdkamp 365271 blevet afviklet sportsligt korrekt.
I enhver anden situation ville administrationen i holdturneringen kunne ændre disse reserveangivelser i BadmintonPlayer uden anden sanktion end en påtale.
HU/BADKBH er derfor af den opfattelse, at holdkampen er afviklet sportslig korrekt, men at der
har været alt for mange administrative fejl til at sagen blot kan afgøres med en påtale/advarsel.
Der er ikke registreret fejl i brugen af spillere hos NBK på henholdsvis Danmarksserie holdet og 3.
serieholdet med hensyn til spillernes ranglistepoint. Alle spillere er således lovlige på 3. Serieholdet.

Kendelse 365271 04.01.2020
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Holdturneringsudvalgets kendelse
NBK har i holdkamp 365271 benyttet spillere, som i første omgang kunne anses for ulovlige, men
som, efter detaljeret undersøgelse og ud fra en ren sportslig betragtning, ikke var det.
Protesten fra BC37 Amager afvises således.
BC37 Amager skal ikke betale gebyr for tab af protest, idet klubben var i god tro, da man indgav
protesten.
Det oprindelige resultat i holdkampen på 8-5 fastholdes.
BADKBH retter de pågældende holdkampe, hvor brugen af reserver var fejlagtigt og mangelfuldt
oplyst.
NBK Amager ikendes en bod på 2 x 200 kr. for i 2 tilfælde at opgive fejlagtig brug af reserver på
den udvekslede holdseddel, hvilket afstedkom den nedlagte protest.
Gebyret fremgår af gebyroversigten på BADKBH’s hjemmeside.
Overtrædelsen refererer til ” For sent eller forkert udvekslet holdseddel før match”, hvor ”forkert”
meget passende beskriver hændelsesforløbet.
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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