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SIF vs. ABC – kampnummer: 193566
Afvikling af holdkamp
Protest fra Skovshoved IF (SIF) mod Amager Badminton Club (ABC) for fejlagtig placering af Kasper
Nielsen (KN) på ABC 2 i holdkampen 193566 d. 16. januar 2016.

Protesten fra SIF
Ud fra senior ranglisten over klubbens spillere skal KN spille på ABC 1 da han i single er placeret som
den 4. bedste og over såvel Peter Krogh (PK) som Kristian Axel Nielsen (KAN) der samme dag spiller
på ABC 1 mod KBK 3 i holdkampen 230644. KN er i herredouble placeret i 2. herredouble til samme
holdkamp.
Det ønskes således at resultatet af kampen 193566 ændres fra 8-5 til 3-10 da ABC 2 bør
taberdømmes i 1.-4. herresingle samt .3 herredouble.

Svar fra ABC
ABC stiller sig uforstående over for protestnedlæggelsen, og mener at klubben har stillet op efter
gældende reglement.
Skovshoveds protest omhandler KN placering på ABC 2, hvilket skulle være fejlagtigt grundet
Badminton Danmarks rangliste. ABC vedkender sig, at KN umiddelbart ligger placeret som klubbens
4. bedste herresinglespiller jf. ranglisten, men gør opmærksom på, at ranglisten ikke gør sig ultimativt
gældende som ranglisteorden for Københavnerkredsens serier, hvor det er klubbernes vurdering af
de indbyrdes styrkeforhold, der gør sig udslag i opstillingerne til kampene.
Gennemgås samtlige af ABC 1s holdkampe for nærværende sæson, findes det tydeligt KN har ligget
på yderste mandat i forhold til kampopstillingerne, hvor han i alle kampe, hvor ranglisten har tilladt
det, har spillet ABC 1s 4. herresingle. KN mandat på førsteholdet har i nærværende sæson været så
smalt, at ABC 1 nu har spillet 4 holdkampe, hvor KN ikke har været udtaget, hvor klubben i stedet har
prioriteret at udtage hhv. KAN, PK og Daniel Mersebak (DM).
ABC vedkender sig, at Kasper Nielsen i ABC 1s forrige kamp korrekt spillede hhv. 2. herresingle og 2.
herredouble. Det ses dog også i denne kamp, at klubben havde afbud af to af holdets normale
herresinglespillere i form af Christian Koch (CK) og KAN, hvorfor at KN var udtaget som reserve.
Ligeledes var PK i mellemtiden kommet på ranglisten, og grundet reglementet i Badminton Danmarks
Danmarksserier, er det en nødvendighed at klubben opstillede spillerne efter gældende rangliste. KN
måtte efter reglementet derfor ikke spille andet end 2. herresingle i kampen mod Holte 2.
I forhold til klagens punkt 2 angående KN placering i ABC 2s 3. herredouble, henvises igen til
klubbens egen vurdering af de indbyrdes styrkeforhold.
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Morten Juhl Nielsen (MJN) og DM har igennem sæsonen spillet tre 1. herredoubler sammen på ABC
2, hvoraf to er blevet vundet, og har dermed placeret sig solidt som et sikkert makkerskab. Ligeledes
er det klubbens vurdering, at et efterhånden sammenspillet makkerskab i Simon Dyring Larsen (SDL)
og Nicklas Jensen (NJ) er et stærkere makkerskab end en uprøvet konstellation i form af Morten Leth
(ML) og KN. Resultaterne på dagen viser også med al tydelighed, at klubben havde prioriteret rigtigt i
forhold til kampdagens konstellationer, hvor alle tre herredoubler vandt deres kampe uden den helt
store modstand.
ABC stiller sig ligeledes uforstående over for, at klubben bevidst skulle have styrket ABC 2, og
underforstået skulle negligere ABC 1 og ABC 3. Kigger man på de aktuelle stillinger for de tre hold, ses
det tydeligt at både ABC 1 og ABC 3 ligger i akut nedrykningsfare, hvorimod at ABC 2 allerede før
sejren mod PAN lå solidt placeret midt i feltet i sin serie med 9 point op til en delt 2. plads med
potentiel oprykning med 3 kampe igen.
Slutteligt ønsker Amager ABC at gøre opmærksom på den prekære situation, at KN var med i ABC 2s
kamp mod protestens nedlæggere, SIF, da disse to klubber mødtes i deres indbyrdes opgør søndag d.
1. november 2015. Her spillede KN henholdsvis 1. herresingle og 2. herredouble. Det kan undre, at
SIF dét tilfælde ikke følte sig nødsaget til at nedlægge protest mod KN deltagelse på Amager ABC 2.
Yderligere er der kommet en tilføjelse fra ABC vedrørende hvorvidt en tredjepart kan nedlægge
protest.

Holdturneringsudvalgets afgørelse
HU finder at der er skal tages stilling til:
1. Hvorvidt der kan nedlægges protest af tredjepart
2. KNs placering i herresingle på ABC 2, fremfor på ABC 1
3. KNs placering i 3. herredouble på ABC 2

I forhold til hvorvidt SIF som tredjepart kan nedlægge protest er der ikke en regel der foreskriver at
det ikke må forekomme i KBKRs holdturnerings reglement. Yderligere finder HU det relevant at
tillade at tredjepart kan nedlægge protester som følge af at der potentielt kan være scenarier hvor to
hold indbyrdes ønsker et specifikt resultat, og derfor ville kunne spekulere i et udfald.
I forhold til benyttelse af KN på ABC 2, er det korrekt at der ikke kan benyttes den danske
seniorrangliste til at bestemme hvor en spiller skal indplaceres. Dette fordrer dog at der som
minimum er spillere som er højere rangeret på klubbens øvre hold. I de givne tilfælde vil det derfor
være relevant hvorvidt ABC 1 i deres kamp har benyttet minimum fire herresingle spillere eller 6
herredoublespillere der er højere placeret end KN.
Derfor er der tale om at KN er ulovligt benyttet på ABC 2.

Holdturneringsudvalgets kendelse
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HU finder derfor at ABC har forbrudt sig på § 18. stk. 4. og protesten tages derfor til følge.
Som en konsekvens af dette, taber ABC 2 1. – 4. herresingle og 3. herredouble.
Resultat ændres fra 8-5 til ABC 2 til 3-10 til PAN.
Det indbetalte depositum fra SIF tilbagebetales.

På holdturneringsudvalgets vegne
Morten Bilberg Rasmussen

