Brøndby den 25. oktober 2018

Kendelse fra Appeludvalget
Jeres appel vedrørende afgørelsen den 25. september 2018 af Badminton
Danmarks Holdturneringsudvalg i kamp 321825 mellem Aalborg Triton og
KMB2010.
Indledningsvis skal Appeludvalget konstatere, at appellen er indgivet rettidigt i henhold
til lovenes § 24 stk. 5.
Da kendelsen fra Holdturneringsudvalget vedrører anvendelsen af de gældende
ranglisteregler forud for den første holdturneringsrunde, er det Appeludvalgets
vurdering, at § 55. stk.1 ikke gælder denne sag. Appeludvalget kan derfor behandle
denne appel
Grundlaget for Appeludvalgets sagsbehandling består af
1) Appel af holdturneringsudvalgets afgørelse af protesten vedr. opstilling af
damesingler i kamp 321825 mellem Triton Aalborg og KMB2010.
2) Kendelse fra Holdturneringsudvalget vedrørende Protest fra KMB2010 mod
Aalborg Triton i kamp nr. 321825
3) Protest fra KMB2010 dateret den 6. september 2018
4) Protestsvar fra Triton Aalborg
5) Mail fra Administrationen (Kim Hansen) til DH-klubber den 14. august 2018,
emne: Holdsætning i DH-turneringen
6) Mail fra Administrationen til klubber den 30. august 2018, emne: Visning af
spillere på ranglisten i forbindelse med holdsætning i DH-turneringen
7) Kopi af godkendelse fra Badminton Danmark vedrørende nye
indplaceringspoint for spiller 930329-21 Kate Foo Kune (udl.).
8) Dokumentation for at Aalborg Triton har modtaget de to mails fra
Administrationen til klubberne hhv. den 14. og den 30. august.

Det er Appeludvalgets opfattelse:
1) Aalborg Triton kan ikke være i god tro med hensyn til den pointmæssige
indplacering af Kate Foo Kune, når de har modtaget Administrationens mail den
14. august og den 30. august 2018. En første indplacering af en ny spiller
gælder kun, indtil den næste rangliste foreligger.
2) Aalborg Triton påpeger, at det fremgår af Ranglistereglementet, at opdateringen
af ranglisten skal ske hver den første i måneden. Det er korrekt.
Imidlertid har alle klubberne i god tid, den 14. august, modtaget information om,
at der som følge af opstart af den nye rangliste, skal anvendes en tilpasset
ordning i forbindelse med den første holdrunde. Samtidig har klubberne
modtaget vejledning om hvordan.
3) Det forhold, at der begås en fejl ved beregningen af Saili Deepak Ranes point
på ranglisten, betyder i sig selv ikke, at Aalborg Triton har ret. Det afgørende er,
at der stadig er en pointmæssig afstand mellem de to damesingler på mere end
50 point.

Appeludvalget skal dermed afvise jeres appel med begrundelse i ovennævnte.

Klage over denne afgørelse kan indsendes til DIF- Idrættens højeste appelinstans
indenfor fire uger efter modtagelsen af denne afgørelse.
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formand

