
 
  

 

 

København den 8. januar 2020 

 

Kendelse 

U11 3400 pulje 1 – GSB 1 vs. IBB 1 – kampnummer: 373816  

Brug af ulovlig spiller på GSB 1  

Protest fra Islands Brygge Badminton mod Gladsaxe Søborg i match nr. 373816. 

Matchen er i U11 3400 pulje 1, afviklet den 08.12.2019 kl. 10.00 i Gladsaxe Gl. Badmintonhal. 

 

Protesten fra Islands Brygge Badminton 
Protest modtaget 08.12.2019 
 
Island Brygge var på besøg i Gladsaxe i dag for at spille kamp 373816 mod Gladsaxe Søborg. 
  
https://www.badmintonplayer.dk/DBF/HoldTurnering/Stilling/#5,2019,12798,3,8,,373816,5956, 
 
Gladsaxe stillede op med tre spillere, som alle ved sæsonstart havde mere end 800 point.  Som vi 
læser regelsættet må 3. bedste spiller have max 800 point i U11 - 3400. 
  
Derfor nedlægger IBB protest og beder turneringsadministrationen behandle denne. 
På forhånd tak, 
Marlene Skou Jørgensen 
 

Svar fra Gladsaxe Søborg 
Svar modtaget 09.12.2019 

Ja, det er godt nok surt, specielt når vi har trukket vores U13.2 hold (hvor de ellers kunne være trukket op)!  

Christian Thrysøe 

  

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.badmintonplayer.dk%2FDBF%2FHoldTurnering%2FStilling%2F%235%2C2019%2C12798%2C3%2C8%2C%2C373816%2C5956%2C&data=02%7C01%7C%7Cb6094dfc9ff74fa19e4e08d77cb96d08%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637115008146219716&sdata=WaCXQdwU%2BWnz24NCKYcSBt53OBE3f8mF2Xh9SADCPt0%3D&reserved=0


Holdturneringsudvalgets redegørelse 

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

Badminton København og Badminton Danmark: 
Reglement for Ungdomsholdturneringen 2019/2020 (version 23.10.2019). 

 

 
Det fremgår af holdsedlen for GSB 1 i holdkamp nr. 373816 at GSB stiller med Bertram, Pelle Emil og 

Isabella, som har henholdsvis 808, 803 og 882 point på ranglisten ved sæsonstart. 

Da reglementet i §9, stk. 3 og Skema 1 foreskriver, at 3. bedste spiller i U11 3400 4 spillere maksimalt 

må have 800 point ved sæsonstart, så er en de 3 spillere ulovlig. 

Det er besluttet at 3. bedste spiller altid er 3.Singlen på hold med 4 spillere, når der skal afgøres 

tvister i holdkampene. 

Derfor er Isabella ulovlig og vil tabe sine kampe i 3.Single og 2. Double på W.O. 

Ligeledes taber GSB ekstraordinært 4. Single, idet man taber kampe, som den ulovlige spiller har 

indflydelse på i samme kategori. 

Under sagens behandling har det vist sig at Bertram Aavang Arvidson har haft 2 spillerprofiler på 

BadmintonPlayer og at den ene lød på 700 point ved sæsonstart og den anden lød på 808 point ved 

sæsonstart. 

Det gør det selvfølgelig ikke nemt for en holdleder, hvis han tror at 3. bedste spiller har 700 point men 

i realiteten har 808 point. 

Hvis man undersøger dette i BadmintonPlayer vil man kunne se, at de 808 point er angivet på den 

profil, hvor spilleren har spillet holdkampe, også i forrige sæson, hvorfor den er gældende, mens den 

anden profil kun indeholder individuelle turneringer og er ureglementeret oprettet. 

 

Dette ændrer intet ved afgørelsen, idet det er klubbens ansvar at spillerne er korrekt placeret på 

ranglisten og dermed lovlige på holdet. 

 

BADKBH foranstalter at de 2 profiler flettes sammen i BadmintonPlayer, så der kun tilbagestår en 

korrekt spillerprofil på Bertram. 

 



 

Holdturneringsudvalgets kendelse  

Gladsaxe Søborg 1 har har ved benyttelse af Isabella Frisch Erichsen i match nr. 373816 overtrådt 

Reglement for Ungdomsholdturneringen §9, stk. 3 og Skema 1, idet Isabella som 3. bedste spiller har 

mere end 800 point på ranglisten ved sæsonstart. 

Protesten fra Islands Brygge Badminton tages derfor til følge. 

GSB 1 taber 3. – 4. Single og 2. Double på W.O. jf. §23. stk. 8. 

Da det ændrede resultat så bliver 3-3 skulle der have været afviklet et Golden Set.  

Da det ikke er sket, taber GSB 1 Golden Set på W.O. jf. § 23, stk. 10. 

Det oprindelige resultat af holdkampen mellem Gladsaxe Søborg 1 og Islands Brygge Badminton 1 på 

6-0 ændres til 3-4, 1-2 i point. 

BADKBH ændrer resultatet i BadmintonPlayer. 

Gladsaxe Søborg ikendes en bod på 200 kr. for brug af ulovlig spiller jf. gebyroversigten i Badminton 

København. 

Da protesten er behandlet som en administrativ afgørelse vil Gladsaxe Søborg ikke blive pålagt et 

gebyr for ”Tab af protest indgivet af modpart” jf. §23, stk. 3. 

 

Kendelsen kan appelleres til Holdturneringsudvalget i Badminton København. 

 

Med venlig hilsen 

Kurt Mehlsen 

Holdturneringsansvarlig i Badminton København 


