
 
  

 

 

København den 27. december 2021 

Kendelse 

U17/U19 6000 4 Spillere P1, BC37 Amager 3 – FKIF Frederiksberg 1 

kampnummer: 414512  

Ulovlig spiller hos FKIF Frederiksberg 1. 

Protest fra BC37 Amager mod FKIF Frederiksberg i match nr. 414512 

Holdkampen er afviklet den 11.12.2021 kl. 11.00 på Strandlodsvej. 

Holdkampen er et holdtræf med holdkampene 414512, 414513 og 414514 hvor holdene fra BC37, 

FKIF og Rødovre deltager. 

 
Protesten fra BC37 Amager. 
Protest modtaget 13.12.2021 

BC37 U17/19-3 6000 spillede i lørdags mod FKIF-1. Her benyttede FKIF en spiller med flere end 1400 point ved 

sæsonstart i 3. singlen. De benyttede desuden samme holdopstilling i kampen mod Rødovre.  

Jeg var til stede ved kampen som vikarierende holdleder, derfor er det mig, som nedlægger protesten.  

Rent sportsligt har jeg personligt ikke lyst til, at nedlægge en protest. Men kombineret med  opførelsen fra en 

far/holdleder fra FKIF bevirker, at jeg alligevel gør det.     

Mvh 

Morten Biering  
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Svar fra FKIF Frederiksberg 
Svar modtaget 20.12.2021 

 

(2 vedhæftede udtalelser er ikke medtaget i denne kopi af svar fra FKIF Frederiksberg). 

Idet jeg beklager lidt sen fremsendelse, har du her bemærkninger fra FKIF Frederiksberg i ovennævnte sag. 

De to vedhæftede udtalelser er dels fra holdleder Morten Bergenholtz, far til Viktor Bergenholtz, og dels en af 

de andre forældre, Keld Lindbjerg, far til Rasmus Lindbjerg. 

Fra FKIF Frederiksbergs side må vi blot erkende, at der er stillet op i strid med reglerne. Herefter afventes 

afgørelsen af en eventuel sanktion for dette. 

Derimod ønsker vi ikke at have stående uimodsagt, at vi skulle have haft deltagere med ude til en holdkamp, 

som har opført sig utilbørligt. Det er meget vigtigt for os, at holdkampe er en positiv oplevelse for de unge, og 

naturligvis skal forældre ikke på nogen måde ændre ved dette. Som det fremgår, kan vi da heller ikke 

genkende, at der fra vores side har været tale om en dårlig opførsel. At det angiveligt har været det, som gør, 

at der er klaget over opstillingen, kan kun undre os men har jo ikke noget med selve sagen at gøre.  

Mvh Nicolai Funder 

FKIF Frederiksberg, USU fmd. 

 

Redegørelse 

Sagen afgøres ud fra det gældende reglement, som fremgår af hjemmesiden for Badminton 

København og Badminton Danmark: 

Fælles reglement for ungdomsholdturneringen 2021/2022 (version 01.07.2021)   

 

Reference: Holdsedlen i holdkamp 414512 

 

http://badminton.dk/om-badminton-danmark/love-regler/reglementer/holdturneringer/
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Det fremgår af holdsedlen for FKIF 1 i holdkamp nr. 414512 samt skemaet herunder, at man stiller 

med William Finseth i 3. Single og 2. Double. 

Af skemaet fremgår at William Finseth ved sæsonstart har 1519 Niveau ranglistepoint. 

Da reglementet i §9, stk. 3.b. og Skema 1 foreskriver, at 3. bedste spiller maksimalt må have 1400 

point, så er William Finseth ulovlig på holdet. 

 

 

I henhold til reglementets §23, stk. 7.a. taber man de kampe, hvor den ulovlige spiller indgår samt de 

kampe spilleren har indflydelse på.  

William taber 3. Single og 2.Double og har i dette tilfælde indflydelse på den efterfølgende 4.Single 

som derfor også tabes.  

Skema over holdopstilling og ranglistepoint hos BC37: 

 

Det fremgår af ovenstående skema, at BC37 har fejl i sin holdopstilling. 

Malthe Cleemann Kjerulf i 2.S har 1432 singlepoint og burde derfor have spillet 1.S i stedet for Eric 

Ørum Lauridsen med 1407 singlepoint. Malthe er derfor forkert opstillet. 

Endvidere har 2. double summerisk flere ranglistepoint end 1. double, hvorfor holdopstillingen også 

her er forkert. Burde være ombyttet. 
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Kendelse  

FKIF stiller op med en ulovlig spiller på holdet i henhold til reglementet, idet spilleren har flere point 

ved sæsonstart end tilladt i den pågældende række som 3. bedste spiller. 

Endvidere har BC37 forkerte opstillinger på holdet. 

Protesten fra BC37 tages derfor til følge med forbehold. 

FKIF taber 3.S og 2.D på grund af den ulovlige spiller og efterfølgende 4.S som spilleren har indflydelse 

på.  

BC37 taber 2.S på grund af opstillingsfejl. Kampen er dog tabt i forvejen. 

Desuden tabes 2.D på grund af opstillingsfejl. 

Begge parter dog kan ikke tabe 2.D og derfor udgår den kamp i beregningen af det endelige resultat. 

 

Det oprindelige resultat af holdkampen mellem BC37 3 og FKIF 1 på 0-6 ændres til 2-3, 1-2 i point. 

BADKBH ændrer resultatet i BadmintonPlayer. 

 

 

BC37 og FKIF pålægges hver et gebyr på 125 kr. for ”Tab af protest indgivet af modpart” jf. §23, stk. 6. 

samt 

FKIF ikendes en bod på 200 kr. for brug af ulovlig spiller jf. takstblad for BADKBH. 

 

Særlige bemærkninger 

Det fremgår af protesten fra BC37, at der har været en episode mellem den ansvarlige hos BC37 og en 

holdleder/forældre fra FKIF. 

HU/BADKBH har gennemgået de forskellige udsagn fra de berørte parter og har vurderet, at sagen 

ikke skal behandles i forbindelse med denne protest. 

Hvis en af parterne er uenige i denne beslutning, så bedes man indklage sagen for BADDAN 

disciplinærudvalg ved en skrivelse, som skal sendes via BADKBH. 

Der skal dog ikke herske tvivl om, at utilbørlig eller unfair optræden fra tilskuere, holdkammerater, 

forældre, coaches, trænere og holdledere i forbindelse med afvikling af kampene straks skal stoppes 

af de ansvarlige holdledere og/eller den ansvarlige for et eventuelt holdtræf. 

Der er klare regler for hvordan man optræder som spiller, coach og holdleder i BADDAN regelsæt 

”Spilleregler for Badminton” Pkt.16.5. Herunder er også angivet ”Coachingregler for ungdom”. 

Desuden angiver BADDAN i sin Fairplay oversigt, at  

FAIRPLAY handler om spillet på banen, men også om hvad der sker udenfor stregerne på 

tilskuerpladserne, så det gælder både spillere, trænere og forældre. 

Hermed slut på protesten fra BC37 mod FKIF i holdkamp 414512.  
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Holdkamp 414513 FKIF 1 – Rødovre 1 

Det fremgår af holdsedlen i holdkamp 414513, at FKIF 1 stiller op med samme hold i holdkampen FKIF 

1 – Rødovre 1 samme dag kl. 12.00 i samme holdtræf. Dog i en lidt ændret opstilling i doublerne. 

Reference: Holdsedlen i holdkamp 414513 

 

Det indebærer at FKIF taber 3.S og 1.D på grund af den ulovlige 3. bedste spiller William Finseth, samt 

efterfølgende kampe i 4. Single og 2. Double. 

Rødovre kan dog ikke vinde disse 2 efterfølgende kampe, idet spilleren fra Rødovre ikke stillede op til 

kampene. 4.S og 2.D udgår derfor i resultat sammenhæng, så der kun er 4 kampe der beregnes.  

FKIF vinder 1.S og 2.S og Rødovre vinder 3.S og 1.D. Resultatet bliver således 2-2. 

Da resultatet af reguleringen er uafgjort 2-2 skulle der have været afviklet et Golden Set.  

FKIF taber Golden Set idet holdet har forbrudt sig mod reglementet. 

Det oprindelige resultat af holdkampen mellem FKIF 1 – Rødovre 1 på 6-0 ændres til 2-3, 1-2 i point. 

BADKBH ændrer resultatet i BadmintonPlayer. 

 

Der pålægges ikke gebyr i sagen i holdkamp 414513. 
Den pålagte bod i holdkamp 414512 for den ulovlige spiller anses for passende i sagen. 
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Holdkamp 414514 Rødovre 1 – BC37 3 

Det fremgår af holdsedlen i holdkamp 414514, at BC37 3 stiller op med et ændret hold i holdkampen 

Rødovre 1 – BC37 3 samme dag kl. 13.00 i samme holdtræf. 

Reference: Holdsedlen i holdkamp 414514 

 

Skema over holdopstilling og ranglistepoint hos BC37: 

 

Det fremgår af ovenstående skema, at BC37 har fejl i sin holdopstilling. 

Malthe Cleemann Kjerulf i 2.S har 1432 singlepoint og burde derfor have spillet 1.S i stedet for Eric 

Ørum Lauridsen med 1407 singlepoint. Malthe er derfor forkert opstillet. 

Oskar Jung Pedersen i 4.S har 1211 singlepoint og burde derfor have spillet 3.S i stedet for Casper 

Nerving med 1205 singlepoint. Oskar er derfor forkert opstillet. 

Det indebærer at BC37 taber 2.S og 4.S på grund af forkert opstilling jf. Reglement for 

Ungdomsholdturneringen §23, stk. 7.b. 

Rødovre kan dog ikke vinde 4.S, idet spilleren fra Rødovre ikke stillede op til kampen.  

4.S udgår derfor i resultat sammenhæng, så der kun er 5 kampe der beregnes.  

Det oprindelige resultat af holdkampen mellem Rødovre 1 – BC37 3 på 1-5 ændres til 2-3, 1-2 i point. 

BADKBH ændrer resultatet i BadmintonPlayer. 

 

Der pålægges ikke gebyr i sagen i holdkamp 414514. 
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Protesten er behandlet af Holdturneringsudvalget i Badminton København jf. reglement for 

Ungdomsholdturneringen §24, stk. 2. 

Kendelserne er endelige og kan ikke appelleres. 

 

Tvivlsspørgsmål vedrørende fortolkning af Reglement for Ungdomsholdturneringen kan appelleres til 

Badminton Danmarks Appeludvalg jf. § 24, stk. 3. 

Med venlig hilsen 

Kurt Mehlsen 

HU/BADKBH 

Formand 

 

 

 


