Badminton København
København den 9. marts 2017

Kendelse
GBK 4 vs. SIF 4 – kampnummer: 276899
Brug af ulovlig spiller i forhold til ranglisteklassifikationen
Protest fra Skovshoved IF, Badminton (SIF) mod Gentofte i match nr. 276899.
Matchen er i Københavnsserien (KS) opryknings slutspil, afviklet den 25.02.2017 kl. 14.00 i GBK hallen.

Protesten fra SIF
Protesten indsendt den 27.02.2017
Skovshoved vil bede HU kigge på om Gentofte har stillet korrekt op i kampen lørdag den 25. februar mellem
GBK4 og SIF4 i kvalifikationen til Danmarksserien
Skovshoved er efter kampens afvikling der sluttede med en sejr på 9-4 til GBK4 af den opfattelse at Gentofte
ikke har overholdt reglerne ift at stille op efter styrkeorden. Efter gennemgang af selvsamme dags kamp
mellem GBK3 og Frederiksberg (kampnr 276864) undrer vi os over at man her anvendte såvel Christian Skov
Larsen samt Jeppe Lehwald. Dette til trods for at man på 4. holdet samme dag anvendte Jakob Dahl der på
ranglisten ligger så meget højere placeret end begge disse to at det overstiger de tilladte 10 %. Dette er i øvrigt
tilfældet i såvel herresingle som herredouble. Skovshoved mener derfor at man ikke har anvendt stærkeste
spiller på højest placeret hold da Jakob Dahl bør spille over både Christian Skov Larsen og Jeppe Lehwald.
Som følge af denne overtrædelse taber GBK4 1. hs, 3. hs og 4. hs da SIF4 vandt 2. hs på banen. Derudover
vinder SIF4 2. hd og 3. hd som følge af GBK4’s anvendelse af Jakob Dahl i 2. hd. Endelig vil vi bede HU se på om
det kan være korrekt placering af Jakob Dahl i 2. hd da vi er af den opfattelse at han som minimum bør spille 1.
hd. Reglerne siger godt nok at klubberne selv kan rangere spillerne i intern vurderet styrkeorden men
Skovshoved har dog svært ved at se hvordan to spillere der slet ikke fremgår af ranglisten (Alecsander Delfs og
Kasper Hansen) kan vurderes bedre end en spiller der principielt burde spille på deres 3. hold.
Skovshoved ser derfor gerne at resultatet af kampen ændres fra 9-4 til GBK4 til minimum 9-4 til SIF4 som
resultat af brugen af Jakob Dahl på 4. holdet da hans placering på ranglisterne giver et klart billede af at han
burde spille på GBK3.

Ranglistepoints
Jakob Dahl
Christian Skov Larsen
Jeppe Lehwald

HS
493
394
347

HD
416
317
316

Mvh
Nicholas Damgaard, holdleder SIF4

Svar fra GBK
06.03.2017
Her følger GBK's svar til SIF's protest:
I forhold til GBK's brug af Jakob Dahl på klubbens 4. hold, så har SIF her ret i, at Jakob Dahl ligger højere end
både Christian Skov Larsen og Jeppe Lehwald på februar-ranglisten i herresingle. Vi har brugt Christian og Jeppe
på 3. holdet, da de vurderes til at være bedre end Jakob Dahl.
I forhold til herredoublernes sammensætning, så skriver SIF selv at man må stille sine 0-spillere som man har
lyst til. Alecsander Delfs og Kasper Hansen har tidligere været en fast del af klubbens 3. hold, da det spillede i
toppen af 3. division. Her vandt de en del af deres kampe. De er vores bedste doublespillere på klubbens 4.-6.
holdstræning. Jakob Dahl er ganske rigtigt placeret "højt" på ranglisten i herredouble, men hans forcer er i
single-kategorien. At SIF mener, at Jakob Dahl burde have spillet 1. hd, er vi ikke enige i. Alecsander Delfs og
Kasper Hansen vinder deres herredouble i tre sæt, hvor 2. og 3. sæt vindes meget sikkert (12 og 14), mens
vores 2. hd (Steffen Kayser og Jakob Dahl) er meget tæt på at tabe deres kamp i to sæt (vinder 30-29 i 2. sæt).
Det må vidne om, at vi har stillet korrekt op i doublerne rent styrkemæssigt, mens SIF måske har gjort det
modsatte.
Christian Skov Larsen og Jeppe Lehwald var udtaget til 3. holdet udelukkende for at styrke 3. holdet, og fordi vi
vurderer, at de har deres berettigelse på 3. holdet. Jakob Dahl er derfor ikke udtaget til 4. holdet for at styrke
dette.
Såfremt at holdturneringsudvalget har behov for yderligere informationer, må I endelig sige til.
Med venlig hilsen
Christopher Bruun Jensen
ESU-formand
Gentofte Badminton Klub

Holdturneringsudvalgets redegørelse
GBK vælger at styrke GBK 3 med Christian Skov Larsen og Jeppe Lehwald, hvilket de er i deres gode ret
til.
Men de kan så ikke benytte Jakob Dahl på det underliggende hold, da han ikke er lavere (eller inden
for 10% lavere) rangeret i mindst en kategori i forhold til Christian Skov Larsen og Jeppe Lehwald på
GBK 3.
SIF ønsker at der kigges på opstillingerne i HD, da de mener at Jakob Dahl burde spille 1. HD, da han
styrkemæssigt burde være placeret på et højere rangeret hold.
Jakob Dahls placering i HD på GBK 4 skal ses i forhold til spillerne på 4. holdet og ikke i forhold til, at
han er stærkere end 2 spillere på 3. holdet. På GBK 4 benyttes der 2 nul-spillere. De er placeret over
Jakob Dahl i HD. Der er ikke noget ved resultaterne i holdkampen der indikerer, at de skulle være
placeret forkert i forhold til styrke.
1. HD er afviklet efter reglerne. Der skal derfor ikke ændres ved resultatet af den kamp.
De af SIF angivne ranglistetal er korrekte og det er derfor et faktum, at GBK spilleren Jakob Dahl er
ulovligt benyttet i holdkampen i forhold til Christian Skov Larsen og Jeppe Lehwald, som spillede på DS
holdet (GBK 3).
DH reglementets § 37, stk. 6 er derfor overtrådt.
I henhold til DH reglementets §54, stk. 2 tabes 1. HS og 2. HD hvor Jakob Dahl har spillet samt alle
underliggende kampe i de to kategorier, som ulovligheden har indflydelse på.
Det betyder at GBK taber 1. – 4. HS og 2. – 3. HD med 0-21, 0-21. (2. HS var tabt i forvejen).

Holdturneringsudvalgets kendelse
GBK 4 har ved benyttelse af Jakob Dahl i match nr. 276899 overtrådt DH reglementets § 37, stk. 6 og
protesten fra SIF tages derfor til følge.
1.- 4. HS og 2.– 3. HD tabes alle 0-21, 0,21.
Det oprindelige resultat af holdkampen mellem GBK 4 – SIF 4 på 9-4, ændres til 4-9, 0-3 i point.
Badminton København ændrer resultatet i BadmintonPeople administrativt.
GBK ikendes en bod på 200 kr. for brug af ulovlig spiller jf. gebyroversigten i Badminton København.
Det indbetalte depositum fra SIF tilbagebetales.
Protesten er behandlet af Holdturneringsudvalget i Badminton København og kan ikke appelleres til
Badminton Danmarks Appeludvalg jf. DH reglements § 57, stk. 1.
På Holdturneringsudvalgets vegne
Kurt Mehlsen
Formand

