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VBC vs. SIF – kampnummer: 193140
Ulovlig spiller
Protest fra Vanløse Badminton Club (VBC) vedrørende Skovshoved IFs (SIF) brug af spilleren under
forkert navn i kamp 193140 d. 8. november 2015.

Protesten fra VBC
Inden holdkampen gjorde VBC opmærksom på at Peter Schelde Kristensen (PSK) havde spillet på SIF2
den 11. oktober 2015 mod Point (193136) og så igen på SIF1 lørdag den 31. oktober 2015 mod
HB2000 (193085). I kamp 193140 var PSK ikke på holdkortet men vi mener han spillede under andet
navn (Rene Clemmensen) i 3. og 4. herredouble. I hallen tog VBC billede (vedhæftet) under
afviklingen af den sidste kamp, 3. herredouble på bane 3 og der er også billede af PSK på nettet. Vi
kendte ikke PSK af udseende så der måtte lidt detektiv arbejde til. Mistanken blev vagt da vi hørte
navnet Schelde blive nævnt i omklædningsrummet. Vi antog først at navnet Schelde blev nævnt fordi
han var savnet på holdet pga. det uafgjorte resultat, men vi er overbeviste om at Schelde var til stede
og havde spillet selvom han ikke var på holdkortet.

Svar fra SIF
Det er rigtigt, at vi har anvendt en ulovlig spiller i kamp 193140 søndag den 8. november 2015.
Rene Clemmesen, som skulle have spillet på holdet meldte afbud kort før kampen og efter at have
forsøgt fire mulige reserver uden held, valgte man at spille med PSK, fremfor at scratche kampe på
dette sene tidspunkt.

Holdturneringsudvalgets (HU) afgørelse
Da SIF indrømmer at have benyttet en spiller under ukorrekt navn finder HU det ikke nødvendigt at
undersøge VBC’s udsagn yderligere.
HU vil gerne understrege at det er bestemt muligt at opstille spillere på et hold, så man trods alt for
spillet kampe, men at man i sådanne tilfælde skal notere at der er tale om en ulovlig spiller, og
kampen altså således er tabt på walk over.

Holdturneringsudvalgets (HU) kendelse
HU finder derfor at SIF har forbrudt sig på § 18. stk. 9. og protesten tages derfor til følge.
Som en konsekvens af dette, idømmes SIF gebyr for ulovligspiller, taber af kampen 193140,
fradømmes alle hidtil spillede matcher, retten til at deltage i flere matcher i turneringen, og de på
holdskemaet angivne spillere udelukkes fra at deltage i matcher i 50+ rækken resten af sæsonen.
Det indbetalte depositum fra VBC tilbagebetales.
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På holdturneringsudvalgets vegne
Morten Bilberg Rasmussen

