
 
  

 

 

København den 9. januar 2020 

 

Kendelse 

U13 3800 pulje 1 – IBB 1 vs. Dragør 2 – kampnummer: 373642  

Brug af ulovlige spillere på Dragør 2  

Protest fra Islands Brygge Badminton mod Dragør Badminton i match nr. 373642. 

Matchen er i U13 3800 pulje 1, afviklet den 17.11.2019 kl. 15.15 på Kalvebod Fælled Skole. 

 

Protesten fra Islands Brygge Badminton 
Protest modtaget 20.11.2019 

 
Jeg er holdleder på et U13-hold fra Islands Brygge 1 (U13 - 3800). 

Vi spillede i søndags mod et hold fra Dragør (Dragør 2)  

Kampnr 373642 

 

Jeg noterede mig, at holdet havde lavet en række fejl i deres opstilling: 

(Det skal siges, at holdet slet ikke havde indtastet deres spillere i Badmintonplayer før kampstart, hvilket jeg så 

hjalp dem med - derfor står mit navn som den, der oprettede deres hold) 

 

1) Ved sæsonstart må spillerne tilsammen kun have 3800 point. Dette hold stillede med samlet 3839 point. 

 

2) Deres 3. Single (Oliver BT. Henriksen) havde flere point (1038) end deres 2. Single (Ludwig) med 1019 point. 

 

3) Ved sæsonstart må ingen af spillerne have over 1000 point. Oliver Henriksen havde 1025 point ved 

sæsonstart. 

 

 

Jeg tænker, at dette hold måske skal placeres i en anden række, så de ikke kommer ud for lignende en anden 

gang. 

 

Kampen er vel ikke gældende når denne holdopstilling ikke er efter reglerne? 

 

Mvh. Helle Tamsen Ellemann, Holdleder for U13 Islandsbrygge 1 

 

Vedhæftet screenshot af resultatet fra kampene: 



 
 
Svar fra Dragør Badminton 
Svar modtaget 23.11.2019 
 

Vi er rigtig kede af, at holdet er havnet i denne situation og bunder simpelthen i, at vi 

ikke har været gode nok til at sætte vores fantastiske holdledere ind i alle reglerne, så vi 

har ingen argumenter til vores fordel i denne sag. 

Vores ungdoms-formand har bla. svaret til mig: 

"Annette er holdleder for første gang, får 2 afbud dagen før og kæmper med næb og klør for at samle 

et hold så der kan spilles. 

De spillere som træder til har så desværre ganske få point for meget." 

Jeg beklager meget og accepterer den straf, som vi måtte blive pålagt...  

Venlig hilsen 

Christopher Meinertsen 

Dragør Badminton 



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). 

 

Reference: Holdsedlen kan ses ovenfor under afsnittet Protesten fra Islands Brygge Badminton. 

 

Det fremgår af holdsedlen for Dragør 2 i holdkamp nr. 373642, at man stiller med Ida, Ludwig, Oliver 

og Otto, som har henholdsvis 939, 997, 1025 og 878 point på ranglisten ved sæsonstart, hvilket 

samlet giver 3839 holdpoint. 

Da reglementet i §9, stk. 3 og Skema 1 foreskriver, at holdet maksimalt må have 3800 point 

tilsammen, så er holdet ulovligt.  

Jævnfør §23, stk. 9 bliver det 4. single, som erklæres ulovlig og derfor er Otto ulovlig og vil tabe sine 

kampe i 4. Single og 2. Double på W.O. 

Da reglementet i §9, stk. 3 og Skema 1 foreskriver, at bedste spiller maksimalt må have 1000 point 

ved sæsonstart, så er Oliver ulovlig i 3. Single og vil tabe sine kampe i 3. Single og 1. Double. 

Da reglementet i §9, stk. 3 og Skema 1 foreskriver, at 3. bedste spiller i U13 3800 4 spillere maksimalt 

må have 900 point ved sæsonstart, så er en de 3 spillere over 900 point ulovlig. 

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

afgøres sådanne tvister i holdkampene. 

Derfor er Oliver ulovlig og vil tabe sine kampe i 3. Single og 1. Double på W.O. 

 

I forbindelse med holdopstillingen er det observeret at Dragør stiller op i Singlerne i rækkefølgen Ida, 

Ludwig, Oliver og Otto. 

Holdet skal i single opstilles efter aktuelle ranglistepoint (sidste rangliste forud for holdkampen). 

Ida kan uanset sine ranglistepoint opstilles efter styrke jf. §15, stk. 4.a. Så hun er korrekt opstillet. 

Otto er korrekt opstillet som 4. Single med sine ranglistepoint. 

Ludwig er med 986 point opstillet i 2. Single og kan anses for korrekt. 

Men det betyder at Oliver i 3. Single er ulovlig med sine 1060 point på singleranglisten. 

De to spillere burde være ombyttet i holdopstillingen.  

 

 

 

 

 

 



Holdturneringsudvalgets kendelse  

Dragør Badminton 2 har ved benyttelse af Oliver B.T. Henriksen i match nr. 373642 overtrådt 

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

mere end 1000 point og som 3. bedste spiller har mere end 900 point på ranglisten ved sæsonstart. 

Dragør Badminton stiller endvidere op med et hold bestående af spillere, som samlet set giver mere 

end 3800 point. Holdet er derfor ulovligt. 

Protesten fra Islands Brygge Badminton tages derfor til følge. 

Dragør 2 taber 3. – 4. Single samt 1. - 2. Double på W.O. jf. §23. stk. 8. og stk. 9. 

Det oprindelige resultat af holdkampen mellem Islands Brygge Badminton 1 og Dragør 2 på 0-6 

ændres til 4-2, 3-0 i point. 

BADKBH ændrer resultatet i BadmintonPlayer. 

Dragør Badminton 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 Dragør Badminton 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 


