Badminton København
Holdturneringsudvalget
8. juni 2017

Referat fra Holdturneringsmøde Senior/Veteran 22.05.2017 i GSB’s lokaler.
Deltagere: Se vedhæftede deltagerliste
Der refereres til den udsendte dagsorden:
1. Velkomst, præsentation af deltagere.
Formand/Badminton København, Kristian Boye bød velkommen.
Deltagerne blev registreret for eventuel afstemning. Deltagerlisten er vedhæftet.
Der afholdes to holdturneringsmøder i år.
Dette møde for Seniorer og Veteraner samt Ungdomsmødet, der blev afholdt 16.05.2017.
2. Pokaler og diplomer for holdturnering 2016/2017 uddeles
Der blev uddelt pokaler og bestilt diplomer (fysisk eller elektronisk). Diplomer udsendes til
klubberne så snart en ny skabelon er udarbejdet med nye underskrifter fra bestyrelsen.
3. Udsendte serie lister for sæson 2017/2018 gennemgås.
a.

Der er i planlægningen for næste sæson gjort en del ud af at undgå, at hold møder samme
hold på samme holds hjemmebane flere år i træk. Et stort arbejde. Og det vil nok ikke blive
gjort hvert år. Normalt lader vi systemet lave holdkampene.
b. Serie listerne er efter mødet ændret en smule, idet der er flyttet rundt på et par hold på
grund af ændrede styrkeforhold, på grund af tvangsnedrykning efter tab af administrativ
afgørelse/protest og på grund af tilmelding af et ekstra hold.
De nye oversigter fremgår af BadmintonPeople efter den 05.06.2017
c. I sæson 2017/2018 vil Københavnsserien igen blive administreret af Badminton København
men reguleret efter DH-reglementet med grundspil og slutspil.
d. Flere klubber efterlyste 60+ række med kun herrer, 70+ rækker med 4 herrer + 1 dame/2
damer samt mulighed for samme opstilling på 40+ 1. serie holdet som på 40+ Elite.
e. Ligeledes var der forslag om at lave flere holdkampe på samme bane i samme række.
f. Forslagene under d. og e. kan ikke gennemføres i kommende sæson, men vil indgå i
planlægningen af rækkerne for sæson 2018/2019 i foråret 2018.
g. Hvis Badminton Danmark ændrer DH-reglementet i juni 2017 med henblik på en ny
turneringsstruktur, så vil det blive meldt ud til klubberne inden turneringsstarten, så op- og
nedrykninger i 2017/2018 vil kunne integreres i en eventuel ny struktur i sæson 2018/2019.

4. Dialog omkring op- og nedrykning af spillere.
Der var en drøftelse af problemet omkring nedrykning af spillere fra DH-turneringen med
ranglistepoint til lavere kredsserier. Problemet opstår fordi nogle spillere låses i en højere
række efter et antal kampe og disse spillere må så gerne spille på et højere rangeret hold, selv
om der er stærkere spillere på holdene under dem.
Det blev aftalt at der skulle laves nogle præciseringer i Holdturneringsreglementet, så
klubberne var klar over hvordan man bedømte sager om styrkeforhold og ranglisteforhold
mellem klubbens hold i de to turneringer (DH og KBKr).
Disse tekster er i høring pt. og vil fremgå af det reviderede reglement for Badminton
Københavns Holdturnering medio juni 2017. Reglementet bliver lagt på hjemmesiden.
5. Turneringsreglement for Badminton Københavns Holdturnering 2017/2018
a. Forslag til ændringer i reglementet fremsat af Holdturneringsudvalget.
4 forslag til ændringer af det eksisterende holdturneringsreglement er vist vedhæftet dette
referat.
Alle 4 forslag blev godkendt og implementeres i turneringsreglementet.
b. Forslag til ændringer i reglementet fremsat af klubberne.
Forslag fra Gladsaxe-Søborg Badminton Klub ved Kent Meiling Sørensen til ændring af §16,
stk. 3. Forslaget drejer sig om sanktion for afbud allerede efter 1. afbud/udeblivelse.
Forslaget er vedhæftet dette referat.
Forslaget blev drøftet og man blev enige om, at der skulle strammes op i forhold til de
mange afbud/udeblivelser, idet de kan have indvirkning på den sportslige afvikling af
rækken. Fratagelse af point var ikke løsningen.
Man blev derimod enige om at lægge sig tættere op mod den tekst, som fremgår af DHreglementet, hvor HU kan trække et hold ud af turneringen efter 1. afbud/udeblivelse, hvis
der ikke foreligger en særlig grund til afbuddet. Holdene skal søge at få flyttet matcherne i
stedet for blot at melde afbud.
Den nye tekst bliver implementeret i turneringsreglementet som nyt stk. 3 i §16.
6. Forslag eller debatemner fra klubberne.
Der var ikke fremsat forslag eller debatemner fra klubberne.
7. Deadlines i planlægningen af Senior- og Veteranholdturneringen 2017/2018
a. Turneringsoversigten færdig i BadmintonPeople senest 05.06.2017
b. Indtastning af datoer, tid og sted i BadmintonPeople senest 30.06.2017
c. Særlige forhold/datoer for Ungdom 4+3 og 4+2 hold. Hjemmebanedag.
For de ungdomshold, som er tilmeldt til fællesturnering med BAD-SJÆ, skal der reserveres
hjemmebanetider som angivet i oversigten for Ungdomshold i den fælles turnering.
Oversigten er vedhæftet dette referat.
Den fælles holdturnering med BAD-SJÆ er først klar ultimo august 2017, men da de første
holdkampe afvikles i uge 40, skulle der være tid nok til at indtaste sine tider.
De reserverede tider, som ikke bruges, kan slettes når hjemmebanetiderne er på plads.

8. Eventuelt
a.

Flytning af kampe. § 15 stk. 1.
Når et hold ønsker at flytte en allerede planlagt match efter 1. september, så skal HU
orienteres samtidig med at modstanderholdet forespørges om muligheden. § 15 stk. 1.
En med modstanderholdet aftalt flytning skal endelig bekræftes og administreres af HU i
BadmintonPeople for at være gyldig. Holdkampe kan kun spilles på tidspunkter aftalt og
fastlagt i samarbejde med HU i BadmintonPeople.

b. Komme for sent reglen. Rykke spillere op. §19, stk. 5.
I henhold til §19, stk. 5 er det muligt at spille sin 2. kamp selv om man er ”kommet for
sent” og ikke har spillet sin 1. kamp. Men det problem skaber en mismatch mellem at alle
skal være til stede når holdkampen starter og så muligheden for at ”komme for sent”.
Det skal derfor pointeres, at hvis et hold mener, at deres spiller er på vej og kommer
”senere”, så er holdet selv ansvarlig for at kampene afvikles i den angivne orden med den
forsinkede spiller placeret med korrekt styrke i holdopstillingen.
Hvis vedkommende spiller alligevel ikke kommer til stede, så skulle lavere singler og
doubler have være rykket op og sagen/resultatet afgøres med baggrund i dette.
Man kan altså ikke lave en aftale med modstanderholdet om, at man accepterer at en
spiller ikke er kommet frem ved kampstart, for så at fastholde holdopstillingen selv om
han ikke kommer til stede.
c.

BadmintonPeople (BP) vedr. klubbens ledere og holdledere.
Alle klubber skal opdatere sine klubdata i BP med bestyrelsesmedlemmer og data for
disse. Desuden skal man opdatere sine holdlederes data. Det sidste er bydende
nødvendigt for at man kan få kontakt med et hold, hvis der er ændringer, aflysninger,
protester eller flytninger.

d. Skriftlige henvendelser til klubberne.
Badminton København indskærper, at klubberne er forpligtede til at besvare skriftlige
henvendelser (breve eller mails) indenfor den angivne tidsfrist.
Holdturneringsudvalget har i flere omgange oplevet et par klubber, som ikke har besvaret
henvendelser. Senest i forbindelse med DMU Hold 2017 hvilket betød, at andre hold ikke
havde mulighed for eller kunne nå at deltage i DMU.
Ligeledes manglede HU et høringssvar i forbindelse med en administrativ afgørelse.
Hvis man i sådanne sager ikke har nogen bemærkninger, så kan man blot skrive det. Men
man er forpligtet til at svare på henvendelsen. (§9 i Badminton Københavns Love).
e.

Formænd og æresmedlemmer efterlyses.
I forbindelse med Badminton-museet i Badminton København efterlyses navne og tider på
formænd og æresmedlemmer. Er der medlemmer, som ligger inde med gamle årbøger
eller lignende? Evt. henvendelse til Claus Eskildsen, Mobil: 3250 6004.

Referent: Kurt Mehlsen

Deltagerliste Holdturneringsmøde SEN og VET
Deltager

22.05.2017

Tilmeldt

Klub

Mødt

Marie Dehn

1

ABC

1

Marlene Dehn

1

ABC

1

Torsten Kjær

1

BC 37

1

Poul Carlsen

1

BK 36

1

Jørgen Geert Johansen

1

DB

1

Kim Hansen

1

DBK

1

Michael Lind

1

DBK

1

Jørgen Bunder

1

FKIF

1

Flemming Bie

1

GBK

Mathias Viderø

1

GBK

Kent Meiling Sørensen

1

GSB

Afbud

Lene Sørensen

1

GSB

Afbud

Svend Videbæk

1

GSB

Leif Magnussen

1

HB2000

Mikkel Grøn Olsen

1

HB2000

1

Phillip Stemann

1

HB2000

1

Ulla Grøn

1

HB2000

1

Keld Lundberg

1

IPL

1

Lars Blæhr

1

KBK

1

Knud Danielsen

1

LBK

1

Thomas Olofsen

1

NBK

1

Ole de Molade Nielsen

1

Posten Kbh.

1

Peter Gerhardt

1

Ryparken

1

Peter Krum

1

Ryparken

1

Thomas Irving Pedersen

1

SAIF

1

Jean-Robert Fiori

1

Sporvejenes If

1

Glenn Schytte

1

TBK

1

Henrik Thøger Nielsen

1

TBK

1

Jørn Pedersen

1

Vanløse

1

Lars-Bo Lynge Jacobsen

1

Vanløse

1

Kristian Boye

1

GSB

1

Formand

Hanne Nielsen

1

HBC

1

ADM/HU

Claus Eskildsen

1

1

ADM/HU

Lars Holmberg

1

KBK

1

Formand/SSU

Kurt Mehlsen

1

GSB

1

Formand/HU

Deltagere i alt

35

Tilmeldt

31

Deltog

Ikke mødt
1

1
Ikke mødt

