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Kendelse
40+, 1. serie – KMB2010 2 mod Gladsaxe Søborg – Kamp nr. 330079
Kurt Melsen, formand for HU er inhabil i denne protest, og har ikke deltaget i behandlingen af sagen.

Brug af ulovlig spiller for KMB2010 2
Protest af Gladsaxe Søborg (GSB) mod KMB2010 i kamp nr. 330079
Kampen afviklet d. 7/4-2019 kl. 12.00 i KMB-Hallen.

Protesten fra Gladsaxe Søborg
Protesten er indsendt d. 10/4-2019
Protest fra GSB vedr. KMB2010s brug af spiller i kamp 330079.
KMB2010 har I ovenstående holdkamp har benyttet spilleren Lotte Thomsen.
GSB har efter holdkampen checket spillere på Badmintonpeople. Her står at Lotte Thomsen spiller for KBK. En
yderligere indikation for hun ikke er klubskiftet, er at hun ikke er indplaceret på ranglisten. GSB har forespurgt
hos Badminton København, som ikke har oplysninger om et klubskifte fra KBK til KMB2010.
Hvis det viser sig at Lotte Thomsen ikke er spilleberettiget for KMB2010 på kamptidspunktet, mener GSB at
KMB2010 har fået en uretmæssig fordel. Derfor mener GSB at resultatet af de kampe som hun har haft
indflydelse på, skal ændres til fordel for GSB, således at GSB vinder 1, 2, 3, og 4 MD samt 1 og 2 DD.
Med venlig hilsen
Kent Meiling Sørensen - Holdleder GSB vet 40+

Svar fra KMB2010
KMB2010 har ikke forbrudt sig mod nogen regel, hvilket tydeliggøres ved, at GSB i deres protest ikke anviser
til hvilken paragraf/regel der skulle være overtrådt. Dette er normal praksis ved indgivelse af protest.
Alene på den baggrund, mener KMB2010 ikke protesten kan tages til følge.
KMB2010 vil dog gerne uddybe:
Lotte Thomsen (LT) har i seniorregi senest spillet kampe for KBK – dette er korrekt, og derfor står hun anført
således, men hun har ikke tidligere i denne sæson deltaget på noget hold i veteranholdturneringen.
Det er ifølge reglementet ikke forbudt at spille for forskellige klubber i forskellige aldersklasser, hvilket der
også er rigtig mange spillere der gør – specielt i forhold til senior-/veteran formoder vi.
Ifølge reglementet skal man være oprettet som spiller i ”BadmintonPeople” – det er LT.
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På flere af KMB2010s hold i veteranturneringen, er der derfor spillere gennem mange sæsoner, der er
registreret som seniorer for andre klubber, men som har valgt at stille op for KMB2010 i veteranregi – dette
er ikke forbudt, og er da heller aldrig tidligere blevet påtalt eller protesteret over.
Lotte Thomsen har, ligesom hendes mand Sung Jakobsen, der har deltaget for KMB2010 +40 Eliteserie i hele
denne sæson, med samme KBK-tilknytning, spillet privat i KMB2010, og gennem hele sæsonen har man
forhørt sig, om hun ikke kunne have lyst til at spille kampe også, men dette er altså først lykkedes til denne
sidste match. De har dog begge stadig tilknytning til KBK også, da familiens børn spiller dér, så af den grund
har der ikke været basis for et decideret klubskifte.
Protesten synliggør, at Gladsaxe/Søborg ikke har sat sig tilstrækkeligt ind i reglementet, noget der blandt
andet bekræftes ved deres brug af ”reservereglen” i første holdrunde i +40 sæson 2017/2018.
KMB2010 anser protesten som et sidste desperat forsøg på, at kunne forblive i en række, som man i GSB
ærgerligvis er rykket ud af, med accepten af at risikere et gebyr på kr. 500,-.
Da intet ulovligt er foregået, er det dog KMB2010s forventning, at protesten afvises og resultatet 11-1
stadfæstes.
Med sportslig hilsen
Seniorudvalget KMB2010 – Veteran

Holdturneringsudvalgets redegørelse
KMB2010 mener at protesten burde afvises, alene af den grund, at der ikke er anvist hvilken paragraf/regel som
er overtrådt. Der står ingen steder i reglementet, at der skal henvises til en bestemt paragraf.
Heller ikke i DHs mere professionelle set up, gør det sig gældende. Der står ”herunder gerne henvisning til
bestemmelser i reglementet”.
GSB protesterer mod at Lotte Thomsen (LT) ikke er skiftet til KMB2010 fra KBK. Hvilket HU kan konstatere er
korrekt, da LT står som KBK spiller på BadmintonPeople (BP) i alle aldersgrupper.
GSBs argument om at LT ikke er indplaceret på ranglisten. Her kan HU også konstatere at det er LT ikke, da
det kun kan gøres af den klub man er registreret for, hvilket på BP er KBK.
KMB2010 argumenterer, at man skal være oprettet som spiller i BP. HU går ikke ud fra at KMB2010 dermed
mener at de kan benytte samtlige spillere, der er oprettet på BP. Men acceptere at man med god vilje kan læse
det sådan.
KMB2010 mener at man kan spille senior for en klub og veteran for en anden klub. Dette er korrekt, men man
skal registreres begge steder. Tidligere, 3 sæsoner siden, skulle man melde til kredsen, hvis man benyttede en
spiller som veteran, mens spilleren spillede senior i anden klub. Man var altså kun registreret i en klub, der hvor
man spillede senior.
Dette blev ændret for 2 sæsoner siden, da det blev ændret på BP, så man kunne være registreret for 2 klubber
(ungdom/senior eller senior/veteran). Dette er nævnt på Repræsentantskabsmødet for 2 år siden, på
holdturneringsmødet både for 2 år siden, samt sidste sæson. Mener også det er meldt ud for 2 år siden af
Badminton Danmark (BADDAN), men kan ikke henvise til hvor.
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HU kan konstatere at Kristian Phil, der spiller 40+ i KMB2010, er korrekt registreret, med BC 37 Amager som
hovedklub og KMB2010 som veteran. Om det er spilleren eller KMB2010, der er årsag til den korrekte fremgår
ikke af BP.
Kim Hartmann (KMB2010) har i denne sæson godkendt et klubskifte på en spiller fra Islands Brygge til
KMB2010, kun i aldersklassen veteran, hvor spilleren fortsætter med at være senior medlem i Islands Brygge.
Så KMB2010 er bekendt med at man kan være registeret i 2 forskellige klubber på BP.
Der er ikke i kredsen blevet anmodet om at få registeret LT som veteran spiller i KMB2010.
Kredsen har forhørt sig om der er anmodet hos BADDAN, hvilket heller ikke er tilfældet.
KMB2010s argumenterer med at de har en anden spiller, der benyttes på samme måde. At man har 2
fejlregistrerede spillere, gør det ikke mere lovligt, men viser at man ikke har sat sig ordentlig ind i reglementet.
KMB2010 mener protesten synliggør, at GSB ikke har sat sig nok ind i reglementet, ved at de i sidste sæson,
overtrådte reglementet ved fejlbrug af reservereglen.
HU mener at man skal forholde sig til den aktuelle protest, ikke henvise til tidligere begået fejl.
Man skal kun et par sæsoner tilbage for at finde at KMB2010 har tabt en protest, betyder det så også at
KMB2010 ikke har sat sig ordentlig ind i reglerne.
Tror det er de færreste klubber der kan sige sig fri fra på et tidspunkt at have lavet en fejl og brudt sig på
reglementet.
HU har behandlet protesten ud fra følgende regler:
Turneringsreglementet for Badminton Københavns holdturnering 2018-2019
§14. Stk. 1.a.
HU mener ikke at KMB2010 tolker reglen korrekt, men at der menes at spilleren skal være registreret i den
aktuelle klub, der spilles for.
HU erkender at man kunne mistolke reglen, og vil på Holdturneringsmødet tage reglen op, for at skrive den så
den ikke kan mistolkes.
Reglement for spilletilladelse og klubskifte
§ 2. Stk. 2.
LT er registeret i alle aldersklasser for KBK, KMB2010 har ikke søgt spilletilladelse for LT som veteran.
KMB2010 har derfor overtrådt reglen.
Fællesreglement for Ranglisten
§ 6. Stk. 4.
Der står at man senest skal indplaceres 1 hverdag inden første holdaktivitet i holdturneringen. KMB2010 har
ikke indplaceret LT på ranglisten inden benyttelse af LT i holdturneringen.
KMB2010 har derfor overtrådt reglen.
HU har i denne protest, udelukkende forholdt sig til brugen af LT, ikke andre spillere der nævnt som registreret
på samme måde, samt andre forhold der kunne udløse brug af ulovlig spillere i andre kampe.
HU vil gerne opfordre KMB2010 til at få korrekt registreret alle de spillere, de har, som spiller senior i en anden
klub. Dette gælder veteran men også for ungdomsspillere. Så de ikke igen ender i samme situation med en
protest mod sig, for fejlregisteret spillere.
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Holdturneringsudvalgets kendelse.
KMB2010 2 har ved benyttelse af Lotte Thomsen i kamp nr. 330079 overtrådt:
Reglement for spilletilladelse og klubskifte § 2. Stk. 2.
Fællesreglement for Ranglisten § 6. Stk. 4.
Protesten fra Gladsaxe Søborg tages derfor til følge.
Lotte Thomsen er ulovligt brugt i 1. MD og 1. DD, disse kampe samt underliggende kampe tabes.
KMB2010 taber 1., 3., 4. MD og 1., 2. DD.
Det oprindelige resultat af holdkampen mellem
KMB2010 2 og Gladsaxe Søborg på 11-1 ændres til 6-6, 1-1 i point.
Holdturneringsudvalget ændrer resultatet i BadmintonPeople.
KMB2010 ikendes en bod på 200 kr. for brug af ulovlig spiller jf. gebyroversigten i Badminton København.
KMB2010 pålægges et gebyr på 500 kr. for ”Tab af protest indgivet af modpart”.
Protesten er behandlet af Holdturneringsudvalget i Badminton København og kan ikke appelleres jf. Badminton
Københavns love §11. stk. 3.
På Holdtuneringsudvalgets vegne
Lars Holmberg
Medlem af HU – SSU-formand.
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