Holdturneringsudvalget
København den 5. april 2019

Kendelse
Senior Københavnsserien, Nedrykningsslutspillet
Drive Kbh. 5 vs. Dragør 2, Match: 359188
Brug af ulovlig spiller i forhold til ranglisteklassifikationen
Protest fra Dragør Badminton (Dragør) mod Drive Kbh. (Drive) i match nr. 359188.
Matchen er afviklet den 23.03.2019 kl. 16.00 i Mariendalshallen Hal B.

Protesten fra Dragør Badminton:
Indsendt 25.03.2019
Efter telefonisk henvendelse fremsender jeg hermed en protest mod Drive 5's opstilling
mod DB 2 lørdag d. 23. marts 2019 i KS-nedrykning.
Der er adskillige punkter der peger på, at Drive 5 ikke har lavet en sportslig fair
holdopstilling:
•

•

•

Thomas Rubæk Breum (Drive 5) ligger over både 1. og 2. mix-herren på Drive 4
med hhv. 33 og 54 point på ranglisten. I HD ligger han ligeledes over dem begge
med hhv. 54 og 40 point. Han kommer desuden direkte ned på 5. holdet fra to 4.
holdskampe.
Både Helle Pedersen (Drive 5) og Eloise Steen (Drive 5) ligger over Julie Sigsgaard
(Drive 4) på ranglisten med hhv. 34 og 1 point. Helle kommer desuden direkte ned
på 5. holdet efter to 3. holdskampe. At Julie vinder sine kampe i weekenden
tillægger jeg ikke så meget værdi som argument, da hendes modstander, Silke
Mathilde Simonsen (HBC), endnu ikke har vundet en single i DS, men tværtimod
tabt dem alle tre overbevisende og derfor formentlig ville have været en
overkommelig opgave for både Julie, Helle og Eloise.
Både Sebastian Bendtsen (Drive 5) og Claus Sønderby (Drive 5) ligger over Daniel
Sebastian Mærsk (Drive 4) på ranglisten med hhv. 7 og 4 point. Desuden har
Sebastian Bendtsen spillet på 4. holdet hele sæsonen med undtagelse af runde 2
og 4 i slutspillet.
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•

Julie Sigsgaard (Drive 4) er den dårligst placerede DD-spiller på ranglisten af de 8
damer der spillede på Drive's 4. og 5. hold denne weekend. Både Line, Helle, Anna
og Eloise ligger over Julie med hhv. 51, 31, 37 og 22 point.

Hvis man ser på mine punkter isoleret hver for sig, så er der sådan set ikke noget der
direkte beviser, at der er blevet snydt med opstillingerne
Men ser man på dem samlet og tager med i betragtningen, at Drive 4 ikke havde noget
at spille for og Drive 5 havde en mulighed for at avancere to pladser, hvilket de måske
håber på kan være afgørende for nedrykningen, da vi endnu ikke ved hvilken betydning
det har, at 1. div. bliver udvidet, så tegner det i mine øjne et klart billede af, at man har
ønsket at forstærke 5. holdet på bekostningen af 4. holdet.
Det er nærliggende at tro, at Drive 4 med vilje oplyser 6 herrer på holdet velvidende, at
de kun kan stille med 5 for ikke at svække deres 5. hold.
Så vidt jeg har fået at vide fra HBC, var det et "akut afbud" inden kampen og ikke en
skade under f.eks. opvarmning.
Ser man desuden på de resultater, som Drive 4 leverer i HBC, så er der ikke noget der
tyder på en fair DS-kamp.
Med et 11-2 nederlag til et andet bundhold (hvoraf de to sejre kun kommer over en
tydeligt svagere modstander) og forholdsvis store individuelle nederlag over hele linjen
er det svært at forestille sig, at de to hold har sluttet med samme placering i
grundspillet.

Ud fra vores betragtninger så burde i hvert fald Thomas Rubæk Breum, Helle Pedersen
og Sebastian Bendtsen ikke have spillet på 5. holdet, men derimod på 4. holdet til fordel
for hhv. Mark Surrow, Julie Sigsgaard og Daniel Sebastian Mærsk.

Med ønsker om en sportslig fair afgørelse.
Venlig hilsen

Christopher Meinertsen
Bestyrelsesformand
Dragør Badminton
Tlf. 26 70 87 32
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Høringssvar fra Drive Kbh.:
Indsendt 26.03.2019
Vedr Protest kamp nr. 359188
Som det også fremgår af protesten har Drive ikke overtrådt nogen regler i forbindelse med kampe Drive 5 – DB
3.
Spillerne på Drives 4-6. hold ligger meget tæt på ranglisten, hvilket også afspejler deres meget ens niveau, og
derfor har vi i overensstemmelse med reglerne flyttet rundt afhængigt af det niveau spillerne har udvist til
træning og med henblik på at skabe de bedste konstellationer til kamp.
Med hensyn til de enkelte spillere:
Thomas Breum har været væk fra badminton i et halvt år indtil februar og spiller desuden mix, som han ikke
gjorde i de seneste holdkampe på 4. holdet og ikke har trænet. Eloïse Steen har ligeledes været væk fra
badminton siden september. Så der er ikke noget mærkeligt i at disse spillere er placeret lavere end spillere,
der har trænet kontinuerligt hele sæsonen.
Sebastian Bendtsen har været plaget af rygskader og er derfor placeret lavere.
Afbuddet fra Ulrik Drachmann til Drive 4s kamp i HBC (der blev senere end Drive 5 kampen) kom desværre så
sent, at det ikke var muligt at rykke spillerne op.
Venlig hilsen
Sune Levy Thomsen

Holdturneringsudvalgets redegørelse
Da både den pågældende holdkamp i Københavnsserien (359188) og den sammenlignelige holdkamp i
Danmarksserien (359124) er underlagt spillereglerne i reglement for DH-turneringen, skal her først
citeres den paragraf, som er i spil i sagen:
DH §35 stk. 4
En klub kan kun inden for samme spillerunde anvende en spiller på lavere rangerende hold, såfremt spilleren i
mindst én af de to kategorier vedkommende benyttes i, er lavere placeret på ranglisten end de af klubbens
øvrige spillere, som anvendes i de samme to kategorier på et højere rangerende hold. Klubben kan dog benytte
en højere rangeret spiller såfremt pointforskellen er 50 point eller derunder i en af kategorierne.
U 17 spillere (udeladt)
Modstanderklubben kan dog nedlægge protest, såfremt den ikke finder placeringen af spilleren på et hold i
orden i forhold til spillestyrken i de to kategorier.
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Dragør bemærker, at der ud fra de faktuelle ranglistepoint ikke menes snydt med holdopstillingen fra
Drive’s side, men at der er er opstillet til kraftig fordel for Drive 5 på bekostning af Drive 4, dog
indenfor buffertallene 50/100 point.
Drive derimod mener at deres spillere ligger meget tæt inde på ranglisten og det derfor er vel
indenfor reglerne, som spillerne er blevet opstillet på de 2 hold.
Holdturneringsudvalget har beregnet ranglistetallene for de to holds spillere. Beregningen er
vedhæftet denne mail.
Ved beregningen af ranglistetallene har det været nødvendigt at sammenligne med holdopstillingen i
Danmarksseriens nedrykningsslutspil Øst, pulje A, match 359124. (Vist herunder).
Drive angiver at der var akut afbud fra Ulrich Drachmann, men på holdsedlen er angivet at Ulrich
Drachmann har spillet 2. HS og 2.HD i Danmarksserie kampen.
HU/BADKBH har undersøgt dette problem og er af HBC (som indberetter) blevet gjort opmærksom på
at den pågældende holdseddel 359124 er forkert indrapporteret og at den er rettet i BadmintonPeople via BADDAN efterfølgende.
Spillerne er på den rettede holdseddel rykket op som reglerne foreskriver og det er de samme
spillere, der er tale om.
Ud fra beregningerne af ranglistetallene og ud fra skønnede styrkeforhold anses det ikke for beviseligt
at Drive har overtrådt nogen regler i denne sag.

Kendelse 359188

5

Holdturneringsudvalgets kendelse
Drive 5 har i holdopstillingen i match 359188 fulgt reglerne for DH-turneringen med hensyn til brug af
ranglisten for de involverede spillere.
Drive 5 har ligeledes opstillet styrkemæssigt indenfor de gældende regler når man sammenligner med
holdopstillingen på Drive Kbh. 4.
Protesten fra Dragør Badminton afvises.
Det oprindelige resultat af holdkampen 339188 Drive Kbh 5 – Dragør 2 på 8-5 fastholdes.
Dragør Badminton skulle normalt pålægges et gebyr på 500 kr. for tabt protest jf. gebyroversigten.
Holdturneringsudvalget anser dog sagen for svært gennemskuelig i netop de dage, hvor protesten
skal indsendes, fordi der er rapporteringsproblemer i den sammenlignelige holdkamp 359124 på
BadmintonPeople.
Dragør kan således ikke med sikkerhed have vidst hvilke spillere, der vitterligt spillede på Drive’s
Danmarksserie hold (Drive Kbh. 4) den pågældende dag.
Det pågældende gebyr eftergives derfor.
Protesten er behandlet af Holdturneringsudvalget i Badminton København og kan ikke appelleres jf.
Love for Badminton København §11.
Fortolkning af de pågældende regler kan appelleres til BADDAN appeludvalg efter reglerne herfor.

På Holdturneringsudvalgets vegne
Kurt Mehlsen
Formand
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