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FBK vs. FKIF 2 – kampnummer: 231815
Nedrykning af spillere
Protest fra Frederiksberg Badmintonklub (FBK) vedrørende Frederiksberg FKIFs (FKIF) opstilling af
spillere i holdkampen 231815 mellem FBK2 og FKIF2 d. 27. februar 2016.

Protesten fra FBK
FBK mener, at Anne-Sofie Grølsted (ASG), 800508-03,m er blevet brugt i strid med § 47 stk. 6 i DHreglementet.
I holdmatchen 230616 mellem Herlev Badminton og FKIF spillede ASG damesingle og damedouble på
FKIF 1. Samtlige spillere anvendt på FKIF2 i samme spillerunde er højere rangeret end ASG i
damedouble med en pointdifference på mere end 10%.
ASG har tidligere på sæsonen spillet damesingle i to holdrunder. Første gang d. 10/10, hvor hun
spillede 1. damesingle på FKIF3 (ASG tabte kampen). Dermed er hun blevet ”placeret” som 5. bedste
pige i damesingle af FKIF. Anden gang er 19/12, hvor ASG spillede 2. damesingle på FKIF2 (ASGtabte
kampen). Her har hun altså været indplaceret som 4. bedste pige. Denne dag spillede Gitte
Frederiksen (GF) og Charlotte Haurdahl (CH) over ASG. Disse to spillere spillede på FKIF2 og dermed
under ASG d. 27/2 i både damesingle og damedouble til trods for at begge jf. ranglisten ligger over
hende i damedouble.

Svar fra FKIF
FKIF er en klub, hvor vi har mange spillere, der styrkemæssigt ligger meget tæt på hinanden. I
damesingle har vi en situation, hvor en spiller skiller sig ud. Sara Bohn, som den klart stærkeste
singlespiller. De efterfølgende piger er meget tætte på hinanden og det er nærmest uge-formen, der
afgør hvem der er bedst. På det seneste har ASG udmærket sig ved at vise sig bedre end de andre
kandidater til 2. singlen på 1. holdet ved at slå de andre i udtagelseskampe til træning. Derudover har
hun udvist en stor træningsindsats, hvilket vi i FKIF gerne belønner.
At andre spillere for flere måneder siden har været marginalt bedre end Anne-Sofie, fortæller intet
omkring den nuværende styrke. Desuden siger reglerne, at man skal opstille holdene efter styrke, når
en nulspiller benyttes. Vi kan derfor ikke kan anvende ranglisten i holdkampen d. 27. februar 2016,
da ASG jo ikke er på den i single.
FBK refererer desuden til kampe, hvor ASG lige var kommet tilbage fra barsel. ASG har herefter spillet
på vores 2. hold og har virkelig udviklet sig og sit spil og er nu p.t. bedre end de anførte spillere i
single (CH og GF som spillede på FKIF2), hvorfor vi selvfølgelig har udtaget hende til single på første
holdet - helt i henhold til regler og styrkeforhold.
Omkring de to singlespillere på FKIF2: CH har kun vundet to ud af de sidste otte singler og tabte i
øvrigt også til FBK d. 27. februar 2016. GF har inden kampen mod FBK ingen singler vundet. Det skal
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også blot nævnes at ASG er på ranglisten højere placeret i mixeddouble end de to andre anførte
single spillere, hun nu rettelig er placeret højere singlemæssig på hold.
I denne holdrunde mødte FKIF HB, som vi ved har meget stærke spillere i forhold til os, især i deres
mixeddoubler. Derfor valgte vi at satse på at vinde vores damesingler og satte helt i henhold til
reglerne for danmarksturneringen vores p.t. to stærkeste damesingler ind i denne kamp.
ASG har ikke spillet så mange holdkampe p.t. i single,, så hun har ikke opnået ranglistepoint og er
derfor nul-spiller. Vi har fulgt reglerne og sat hende på FKIF1, da hun p.t. er den næstbedste
damesinglespiller i FKIF.

Holdturneringsudvalgets afgørelse
Der er ikke tale om en protest om hvorvidt ASG er lovlig på FKIF1 men derimod hvorvidt de spillere
der til holdkampen mellem HB og FKIF i lovligt rykket ned. I den forbindelse skal det vurderes
hvorvidt de spillere der er indplaceret på FKIF2 ikke skulle have været indplaceret på FKIF1.
Der er således sket følgende rokeringer:





2. mixeddoubledame på FKIF rykkes op i 2. damesingle på FKIF1
2. damesingle på FKIF2 rykkes op i 2. mixeddouble på FKIF1
2. mixedoubledame fra FKIF1 rykkes ned i 2. mixeddouble på FKIF2, samtidig er
det den mixeddoubledame med flest point på ranglisten
2. damesingle fra FKIF1 rykkes ned i 2. damesingle på FKIF2

Alle damespillere på FKIF2 er således også højere placeret i damedouble end ASG.
Når der skal vurderes hvorvidt ASG på baggrund af en styrke vurdering således kan presse de andre
damespillere på FKIF skal der vurderes ud fra de resultater hun har opnået. Således er det også
relevant at påpege at en nulspiller trods alt placeres ud fra styrke allerførste gang hun spiller en
kamp i den kategori, de efterfølgende placeringer vil således skulle bero på den styrkevurdering
klubben har foretaget ved første indplacering.
ASG har således spillet to singler hvor hun i begge tilfælde er placeret under de spillere der spiller på
FKIF2, og i begge tilfælde har ASG tabt sine singler.
HU finder derfor at der i det givne tilfælde ikke er noget singleresultat der retfærdiggør at ASG rykker
flere pladser op.

Holdturneringsudvalgets kendelse
HU finder derfor at FKIF har forbrudt sig på § 47. stk. 6. og protesten tages derfor til følge.
Da der ikke kan siges noget om hvilken kategori overtrædelsen er foretaget i, da ASG er rangeret i
mixeddouble og damedouble, er det HUs vurdering at alle de kampe hvor overtrædelsen kan have
påvirkning på tabes. Derfor tabes 1. og 2. mixeddouble, 2. damesingle, og 1. og 2. damedouble (1.
damesingle blev vundet af FBK) ad FKIF.
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Resultat ændres fra 8-5 til FKIF2 til 10-3 til FBK2.
Det indbetalte depositum fra FBK tilbagebetales.

På holdturneringsudvalgets vegne
Morten Bilberg Rasmussen

