Holdturneringsudvalget
København den 27. marts 2019

Kendelse
Senior 1. Serie, Pulje 2 – SAIF 6 vs. Drive Kbh. 6 Match: 330407
Brug af ulovlig spiller i forhold til ranglisteklassifikationen
Protest fra SAIF Kbh. Badminton (SAIF) mod Drive Kbh. (Drive) i match nr. 330407.
Matchen er i 1. Serie pulje 2, afviklet den 27.01.2019 kl. 16.30 i Valby Hal 1.

Protesten fra SAIF Kbh.:
Indsendt 30.01.2019
I forbindelse med kampen mellem SAIF 6 – Drive 6 den 27/01-19 har SAIF efterfølgende konstateret, at Drive
anvendte hele 3 ulovlige spillere i holdopstillingen, og ønsker derfor at lægge en protest mod dette.
Ifølge holdturneringsreglementet for Badminton København §19, stk. 4 gælder det særligt mellem DH-hold og
kredshold (serie 1 og lavere), at:
”En klub kan kun 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 klubbens øvrige spillere på det højere
rangerende hold i en holdkamp spillet samme dag eller alternativt i den umiddelbart foregående holdkamp.
Klubben kan dog benytte en højere rangeret spiller såfremt pointforskellen er 50 ranglistepoint eller derunder i
en af kategorierne.”
Da Drives 1. til 5. hold følger DH-turneringen, kan der derfor ikke benyttes spillere på klubbens øverste
kredshold, Drive 6, hvis disse spillere har mere end 50 ranglistepoint mere end spillerne på Drive 1.-5. hold i de
anvendte kategorier.
Drive stiller på kampdagen med Claus Sønderby (CS), Daniel Sebastian Mærsk (DSM) og Mads Frodegaard (MF)
i single på Drive 6, hvor alle 3 spillere har flere point i herresingle og herredouble i forhold til Mikkel Simonsen
(MS), som var opstillet på Drive 5 samme dag. På ranglisten pr. 1. januar som var gældende for denne runde
havde CS således 3045 point, DSM 3049, MF 2961 mod MS’s 2755 point i herresingle, mens CS havde 3040
point, DSM 3074 og MF 2961 point mod MS’s 2901 point i herredouble.
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Da både CS, DSM og MF har mere end 50 ranglistepoint i begge de anvendte kategorier i forhold til MS på Drive
5, er alle 3 spillere ulovligt benyttet på Drive 6 i holdkampen mod SAIF. Drive 6 taber derfor alle kampe hvor
disse spillere indgår samt alle underliggende kampe i samme kategori og holdkampens resultat ændres fra 6-7
til Drive til 10-3 til SAIF.
Venlig Hilsen
Thomas Irving Pedersen
SSU-formand,
SAIF Badminton

Høringssvar fra Drive:
Indsendt 04.02.2019
Vedr. 3 ulovlige spillere i kamp 330407 (SAIF 6 - Drive 6)
Drive anerkender regelbruddet, og ønsker hermed blot - igen - at understrege det uhensigtsmæssige i reglerne,
og at det reelle styrkeforhold mellem to hold skal afgøres på skrivebordet.
På grund af et stort antal afbud i en tidligere runde måtte vi rykke en række spillere op på højere hold – både et
og to hold højere. Reglerne som de er for nuværende gør, at vi ikke har mulighed for at flytte dem ned igen, på
trods af at de ikke spiller flere kampe i samme runde. Vi kunne ikke sætte dem alle som reserver på de højere
hold, da der kun er tilladt to reserver per kamp.
Vi er ramt af den regel, der kun eksisterer i Kredsens reglement (ikke i DH reglementet) om, at spillerne ikke må
rykke to hold ned ad gangen, på trods af at det ville være korrekt i forhold til ranglisten.
Mikkel Simonsen var rykket op tidligere på sæsonen pga. mange skader og afbud, men er herefter fanget af de
uhensigtsmæssige regler. Vi kunne vælge at rykke ham to hold ned og dermed stille op efter ranglisten, men
således overtræde reglen om, at spillere ikke må rykke to hold ned, eller vi kunne rykke ham et hold ned og
dermed stille ukorrekt op i forhold til ranglisten. Konsekvensen er, at vi enten får en protest (som nu) eller
Mikkel ikke ville få mulighed for at spille flere holdkampe denne sæson. Vi synes disse regler er utroligt
uhensigtmæssige - særligt for klubber som Drive med mange spillere på samme niveau.
Reglen om, at man ikke må rykke to hold ned på trods af, at det ville være korrekt i forhold til ranglisten, bør
afskaffes. Ellers bør der i det mindste være ens regler op gennem rækkerne, så det ikke tillades at man
udnytter reglerne til at stille op så langt fra styrkeorden. Dette var f.eks. tilfældet i den forgangne runde, hvor
SAIF selv havde to 1. holdsspillere på 3. holdet (Philip Ørbæk og Peter Thorberg, der begge har spillet samtlige
1. holdskampe i grundspillet for Saif og ligger henholdsvis 8 og 4 på niveauranglisten, men pga. skiferie blev
rykket til 3. holdet). Dette er desværre muligt pga de uens regler og den nye rangliste.
Vi opfordrer derfor - igen - på det kraftigste til, at de nuværende regler revideres.
Med venlig hilsen
Drive SSU og SSU-trænere
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Holdturneringsudvalgets redegørelse
Drive beskriver de mange problemer, som regelsættet giver i forbindelse med flytning af spillere op
og ned i rækkerne i de store klubber.
Så længe DH-reglementet er udformet som det foreligger lige nu, så er der ikke mange chancer for at
ændre reglerne for brug af seniorspillerne, når de flyttes fra højere rangerede hold i DH-turneringen
til lavere rangerede hold i Serie 1 og lavere.
Drives påstand om de manglende muligheder for at rykke en spiller 2 rækker ned fra hold i DHturneringen til klubbens øverste kredshold er ikke korrekt.
Det fremgår af §19, stk. 2 i Holdturneringsreglementet, at man har denne mulighed, hvis man
overholder §19, stk. 4 vedrørende ranglistepoint eller har benyttet reserver jf. §20, stk. 3.
Man som klub altid velkommen til at fremsætte forslag til ændring af Holdturneringsreglementet i
Badminton København.
Der er tradition for i Badminton København, at Holdturneringsreglementet tilrettes hvert år i
forbindelse Holdturneringsmøder i maj måned. Her besluttes kredsens reglement for den kommende
holdturnering.
Holdturneringsudvalget kommet frem til følgende:
De af SAIF angivne oplysninger om ranglistetallene er korrekte og det er derfor et faktum, at Drive
spillerne Claus Sønderby (CS), Daniel Sebastian Mærsk (DSM) og Mads Frodegaard (MF) er ulovligt benyttet i
holdkampen i 1. Serie, match 330407 den 27.01.2019 i forhold til spilleren Mikkel Simonsen (MS), som
spillede på Københavnsserie holdet samme dag.
Ranglistetallene er fra 1. januar 2019 og er gældende for begge holdkampe.
I Herresingle (HS) har CS således 3045 point, DSM 3049, MF 2961 mod MS’s 2755 point
I Herredouble (HD) har CS 3040 point, DSM 3074 og MF 2961 point mod MS’s 2901 point.
I begge kategorierne HS og HD er ranglistetallene for de 3 spillere, CS, DSM og MF mere end 50 point
over ranglistetallene for Mikkel Simonsen.
Turneringsreglement for Badminton Københavns Holdturnering 2018-2019 §19, stk. 4 er derfor
overtrådt.
Drive 6 taber derfor alle kampe, hvor de 3 spillere indgår, samt alle underliggende kampe i samme
kategorier.
Det drejer sig om 1.-4. HS samt 1.-3. HD.
Hvis blot en af de 3 ulovlige spillere var blevet ombyttet med Mikkel Simonsen på Drive 5 den
pågældende dag, så ville sagen ikke være opstået. Der er derfor i kendelsen givet rabat på ikendt bod
for 2 af de ulovlige spillere.
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Holdturneringsudvalgets kendelse
Drive 6 har ved benyttelse af Claus Sønderby (CS), Daniel Sebastian Mærsk (DSM) og Mads Frodegaard (MF) i
match nr. 330407 overtrådt Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 20182019 §19, stk. 4.
Protesten fra SAIF Kbh. tages derfor til følge.
Drive 6 taber 1. – 4. HS og 1. – 3. HD.
I henhold til Turneringsreglementets §19, stk. 8 skal scoren forringes med mindst 2 sejre pr. ulovlig
spiller. Derfor taber Drive 6 i alt 6 kampe i forhold til det oprindelige resultat.
Det oprindelige resultat af holdkampen mellem SAIF 6 – Drive 6 på 6 - 7 ændres til 12 - 1, 3 - 0 i point.
Holdturneringsudvalget retter resultatet i BadmintonPeople jf. kendelsen.
Drive Kbh. ikendes en bod på 200 kr. for brug af ulovlig spiller jf. gebyroversigten i Badminton
København.
Drive Kbh. pålægges et gebyr på 500 kr. for tabt protest jf. gebyroversigten.
Protesten er behandlet af Holdturneringsudvalget i Badminton København og kan ikke appelleres jf.
Love for Badminton København §11 samt DH reglementets § 57, stk. 1.

På Holdturneringsudvalgets vegne
Kurt Mehlsen
Formand
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