
 

 Holdturneringsudvalget 

 

København den 14. februar 2020 

 

Kendelse 

Senior Københavnsserien, Oprykningsslutspillet 

Drive Kbh. 4 vs Dragør 2, Match: 385087  

Brug af ulovlig spiller i forhold til ranglisteklassifikationen 

Protest fra Dragør Badminton (Dragør) mod Drive Kbh. (Drive) i match nr. 385087. 

Matchen er afviklet den 25.01.2020 kl. 13.00 i Mariendalshallen Hal B. 

 

 

Protesten fra Dragør Badminton:  
Indsendt 26.01.2020 

 

Efter at have set Drive's hold igennem i forhold til holdkampen i lørdags, har vi opdaget, at Thomas 

Rubæk Breum har 58 point mere på niveau-ranglisten end Oliver Springborg, som optræder som 2. 

md på Drive's 3. hold i samme runde. 

Thomas burde derfor ikke kunne optræde på et lavere rangeret hold i samme kategori. 

Sammen med at Drive stiller med en "ukendt spiller" mener vi, at kampens resultat skal ændres til 9-4 

til Dragør 2 

og at Drive's underliggende hold og kampe skal ses igennem som følge af, at de stiller med en ikke 

spille-berettiget spiller på 4. holdet. 

Vi ved ikke hvem denne "ukendte spiller" er og har ingen chance for at vide om det er en lovlig spiller. 

 

Venlig hilsen 
Christopher Meinertsen 
På vegne af Dragør Badminton 
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Kendelse 385087 
 

 

Høringssvar fra Drive Kbh.:  
Indsendt 28.01.2020 

 

Ang. den ukendte spiller er det blevet rettet så Louise Andersen nu står på. Vi beklager at klubskiftet 

ikke blev foretaget i bedre tid. 

Ang. brugen af Thomas Rubæk Breum er det desværre en fejl opstået pga mange interne herreafbud. 

Jeg regner ikke med at det har nogen indflydelse på vores 5. og 6. hold, der spiller i løbet af denne 

uge. 

Ingen yderligere kommentarer. 

Vh 

Sune Levy Thomsen 

 

Holdturneringsudvalgets redegørelse  

Da holdkampene i KS- oprykningsslutspillet og DS-nedrykningsslutspillet i denne sag begge 

administreres efter DH-reglementet med hensyn til brug af rangliste i forbindelse med 

holdopstillingerne, er det DH-reglementets §38 stk. 1 (gældende rangliste) og §38, stk. 4 (anvendelse 

af spillere på lavere rangerede hold) som er retningsgivende. 

Citat §38, stk. 4: 
Hvis det højere rangerende hold ligger i 2. division og nedefter, kan en klub inden for samme spillerunde kun 

anvende en spiller på et lavere rangerende hold, såfremt spilleren er lavere placeret på NIVEAU-ranglisten end 

de af klubbens spillere, som anvendes i de samme to kategorier på et højere rangerende hold. Klubben kan dog 

benytte en højere rangeret spiller såfremt pointforskellen er 50 point eller derunder på NIVEAU-ranglisten. 

I Holdkamp 385087 i KS-Oprykning benytter Drive Thomas Rubæk Breum (TRB) i 1.MD og 1.HD. 

TRB har 3161 point på Niveau ranglisten. 

I holdkamp 384341 i DS-Nedrykning benytter Drive Oliver Springborg (OS) i samme to kategorier. 

OS har 3103 point på Niveau ranglisten. 

De to holdkampe spilles i samme runde (samme dag), KS-kampen kl. 13.00 og DS-kampen kl. 16.15. 

Da forskellen på de 2 spillere TRB og OS på Niveau ranglisten er større end 50 point anses TRB som 

ulovlig i holdkamp 385087. 

Drive 4 vil derfor ekstraordinært tabe 2.HD og 3.HD.  

1.MD og 2.MD samt 1.HD er tabt i forvejen. 
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Kendelse 385087 
 

HU/BADKBH gør endvidere opmærksom på, at den angivne brug af Thomas Rubæk Breum og Theis 

Kehlet Nielsen som reserver i DS-holdkampen 384341 samme dag kl. 16.15 ikke anses for lovlig i 

henhold til DH-reglementet §43 stk. 1, idet der her kun angives skader eller anden force majeure som 

mulig begrundelse for indsættelse af en reserve. 

Drive har i sit høringssvar angivet at de 2 spillere blev indsat efter ”mange interne herreafbud” som 

ikke er gyldig begrundelse for brug af reserver på denne måde. 

HU/BADKBH skal dog ikke administrere DS-holdkampen og anser denne del af sagen for uden 

betydning for den nedlagte protest. 

Da holdsedlen vedrørende KS-holdkampen blev indberettet, havde Drive angivet en ”Ukendt spiller” 

som dame spiller i 2.MD og 2.DD.  

Noget sådant er selvfølgelig ikke korrekt efter gældende regler, men netop i dette tilfælde havde den 

pågældende spiller skiftet klub umiddelbart inden holdkampen.  

Klubskiftet var dog ikke registreret i BadmintonPlayer, idet klubskiftet var et kategori C skifte, hvor 

spilleren ikke havde spillet i holdturneringen efter 31.12.2018.  

Et sådant klubskifte er således en administrativ registrering, som afgivende klub ikke skal ind over og 

hvor klubskiftet er gældende fra tidspunktet, hvor det bliver oprettet i BadmintonPlayer.  

Er man så kommet ind i en weekend, så er det ikke sikkert at registreringen kommer på plads i 

BadmintonPlayer før efterfølgende hverdag. 

Drive angav straks navnet på den pågældende spiller og klubskiftet blev registreret mandag efter 

spillerunden. Spilleren Louise Andersen var således lovlig spiller i KS-holdkampen. 
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Kendelse 385087 
 

Holdturneringsudvalgets kendelse  

Drive 4 har i holdopstillingen i match 385087 benyttet Thomas Rubæk Breum som ifølge gældende 

rangliste regler for holdopstilling er ulovlig på holdet, idet han har mere end 50 point i forhold til 

Oliver Springborg, som spillede på DS-holdet samme dag (samme runde).  

Protesten fra Dragør Badminton tages til følge. 

Det oprindelige resultat af holdkampen 385087 Drive Kbh. 4 – Dragør 2 på 7-6 ændres til 5-8. 

(0-3 i point) 

Drive Kbh. pålægges bod på 200 kr. for brug af ulovlig spiller jf. gebyroversigten. 

Drive Kbh. pålægges et gebyr på 500 kr. for tabt protest jf. gebyroversigten.  

BADKBH foretager ændring af resultatet i BadmintonPlayer. 

 

Protesten er behandlet af Holdturneringsudvalget i Badminton København og kan ikke appelleres jf. 

Love for Badminton København §11. 

Fortolkning af de pågældende regler kan appelleres til BADDAN appeludvalg efter reglerne herfor. 

 

På Holdturneringsudvalgets vegne  

Kurt Mehlsen 

Formand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


