Holdturneringsudvalget
København den 19. marts 2019

Kendelse
Senior 2. serie – Drive 7 vs. VBK 3 – kampnummer: 330446
Brug af ulovlige spillere på Drive Kbh. 7
Protest fra Vanløse Badmintonklub (VBK) mod Drive Kbh. i match nr. 330446.
Matchen er i Senior 2. serie, pulje 2, afviklet den 22.09.2018 kl. 13.00 i Mariendalshallen hal B.

Protesten fra Vanløse (23.09.2018)
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Svar fra Drive Kbh. (23.09.2018)
Under gårsdagens holdkamp mellem Drive 7 – Vanløse 3 i serie 2 pulje 2, blev jeg gjort opmærksom
på at jeg desværre ikke havde fulgt, de officielle regler.
Jeg får desværre 2 afbud 1 time før dagens kamp.
Jeg ringer til nogle venner og får derfor noget hjælp for disse venner, som ikke er medlem af Drive
badmintonklub, så vi kunne få afviklet alle kampe, så der ikke var nogle spillere som kørte forgæves til
holdkampen.
Jeg er blevet gjort opmærksom på at jeg har lavet 2 fejl, den først, hvilket jeg også godt kan se i
bagklogskabens lys, er at jeg ikke informerer Vanløse om dette ved ankomst.
Den anden er at, jeg ikke sætter de 2 spillere ind i 3. Og 4. single samt 3. double, de træder bare ind
der hvor afbuddene faldt. Hvilket jeg ikke var bevidst om. Jeg havde informeret disse to spillere om at
de kom til at spille for de to andre spillere som havde meldt afbud.
Med venlig hilsen
Mads Wittrup
holdleder Drive 7

Holdturneringsudvalgets redegørelse
Denne sag er ganske alvorlig.
Hvis man ser på de fakta, som ligger til grund for protesten, det efterfølgende høringssvar fra
holdlederen fra Drive 7 samt de manglende spillernavne på holdsedlen efterfølgende, så tyder alt på
at protesten er korrekt i sit indhold.
Der er tale om en holdleder, som ikke følger reglerne og som sætter sit hold og sin klub i en pinlig
situation ved en usportslig handlemåde i forbindelse med en holdkamp.
Der er mange måder at tackle en sådan situation på, men Holdturneringsudvalget (HU/BADKBH) har
valgt at se sagen alene som en holdleders fejl og usportslige optræden, hvilket klubben i sagens natur
ikke havde mulighed for at skride ind mod da den opstod.
Holdturneringsansvarlig i Badminton København har ved samtaler og mails med ledere i Drive
konstateret, at klubben ikke har accepteret den pågældende holdleders handlemåde og at den
pågældende person ikke mere er holdleder i klubben.
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Sagen er det nærmeste man kan komme på en udelukkelse af et helt hold og en eksklusion af en
holdleder i en klub fra at deltage i holdkampe både som spiller og leder.
Udelukkelse af hele holdet anses ikke for rimeligt, idet det ikke er sandsynligt, at de øvrige spillere har
kendt til holdlederens hensigt med sine handlinger. Desuden har Drive allerede forhindret yderligere
overtrædelser hos dette hold ved at finde anden holdleder til de resterende holdkampe.
Der resterer således efterfølgende at behandle protesten vedrørende de ulovlige spillere, som blev
benyttet på Drive 7 den pågældende spilledag.
Det er et faktum at Drive 7 har benyttet 2 spillere, som ikke var medlemmer af klubben og som derfor ikke var
spilleberettiget på holdet. Dette er en overtrædelse af Turneringsreglement for Badminton Københavns
holdturnering §14, stk. 1.

Om disse 2 spillere opgav falsk navn ved præsentationen er ikke bevist, idet der ikke foreligger en
holdseddel med de navne, som var planlagt benyttet i holdkampen og de pågældende spilleres navne
er ikke oplyst. Hvis dette senere kan bevises, vil forholdet blive afgjort i en særskilt sag mod disse 2
spillere alene.
De 2 spillere var placeret i 2.HS og 4.HS samt i 1.HD og 3.HD. Dette betyder at Drive taber disse
spilleres kampe og de kampe, som ligger efterfølgende i kategorierne.
Drive taber derfor 2.HS, 3.HS og 4.HS samt 1.HD, 2.HD og 3.HD
Da de 2 spilleres navne ikke fremgår af holdsedlen med resultaterne, som holdlederen selv havde
udfyldt og ikke efterfølgende har angivet hvilke navne, som skal stå på den pågældende holdseddel,
har man overtrådt Turneringsreglementets §17, stk. 11 og stk. 12.
Ud over de 2 ukendte/ulovlige spillere protesterer Vanløse også mod benyttelsen af spilleren i 1.DS og
1.DD, Marianne Frank Clausen (MFC), idet Marianne sidst har spillet på Drive 5 holdet i
Københavnsserien.
Marianne spillede for Drive 5 den 08.09.2018 kl. 17.00.
Efterfølgende spillede hun på Drive 7 den 22.09.2018 kl. 13.00.
Marianne er således rykket 2 hold ned hvilket er en overtrædelse af Turneringsreglementets §19, stk.
2.
Mariannes deltagelse på Drive 6 den samme dag 22.09.2018 kl. 16.00 er lovlig.
Drive taber herved 1.DS og 2.DS samt 1.DD og 2.DD
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Holdturneringsudvalgets kendelse
Drive 7 har ved benyttelse af 2 ulovlige spillere i match nr. 330446 overtrådt Holdturneringsreglementet for Badminton København §14, stk. 1 og §17, stk. 11 og stk. 12 samt ved benyttelse af
Marianne Frank Clausen overtrådt Holdturneringsreglementet for Badminton København §19, stk. 2.
Protesten fra Vanløse Badmintonklub tages derfor til følge.
Drive 7 taber 2. – 4. HS, 1.-3. HD, desuden 1. DS, 2. DS samt 1.DD og 2.DD.
I henhold til §19, stk. 8 i Turneringsreglementet taber holdet mindst 2 kampe pr. ulovlig spiller.
Da der kun kan tabes yderligere 4 kampe, så skulle Drive jf. pågældende paragraf, pålægges et ekstra
gebyr. Et sådant gebyr er dog ikke vedtaget af repræsentantskabet endnu. Så den del udgår.
Det oprindelige resultat af holdkampen mellem Drive 7 – VBK 3 på 4-9 ændres til 0-13, 0-3 i point.
Holdturneringsudvalget ændrer resultatet i BadmintonPeople.
Drive Kbh. ikendes en bod på 3 x 200 kr. for brug af 3 ulovlige spillere jf. gebyroversigten for
Badminton København.
Drive Kbh. pålægges et gebyr på 500 kr. for ”Ukorrekt eller for sent indrapporteret holdseddel”
Drive Kbh. pålægges et gebyr på 500 kr. for ”Tab af protest indgivet af modpart”.
Bod og gebyrer opkræves af holdturneringsadministrationen i forbindelse med opkrævning af gebyrer
mv. hvert halve år, normalt i maj og december måned.

Protesten er behandlet af Holdturneringsudvalget i Badminton København og kan ikke appelleres til
Badminton Danmarks Appeludvalg jf. Love for Badminton København §11, stk. 3.
Fortolkning af holdturneringsreglementet for Badminton København kan dog appelleres til Badminton
Danmarks Appeludvalg jf. procedure for dette.
På Holdturneringsudvalgets vegne
Kurt Mehlsen
Formand

Kendelse 330446 22.09.2018

