Holdturneringsudvalget
København den 8. april 2019

Kendelse
40+, 2. serie – Drive Kbh. 2 vs. Frederiksberg – match: 330103
Brug af ulovlig spiller på Drive Kbh. 2
Protest fra Frederiksberg Badmintonklub (FBK) mod Drive Badminton Klub (Drive) i match nr. 330103.
Matchen er afviklet den 23.02.2019 kl. 13.00 i Mariendalshallen hal B.

Protesten fra Frederiksberg Badmintonklub
Protesten indsendt den 25.02.2019
Frederiksberg Badmintonklub vil gerne indgive en protest mod Drive Kbh for brug af ulovlig spiller i lørdagens
kamp i 40+ 2. Serie. Kampen endte 6-6.
Vi mener, at Drive ulovligt har forstærket deres hold i kampen mod os, for at øge deres chancer for oprykning.
Vi ligger næsten lige, som nummer 2 og 3 i rækken, og da de har en væsentligt sværere kamp i sidste runde, var
det vigtigt for dem at holde deres føring.
Den ulovligt brugte spiller er Nicklas Rudkøbing, som spillede 1. Mx og 1. Hd.
Ved gennemgang af Drives 40+ hold i eliterækken kan vi se, at han har spillet 5 af 6 kampe i elite rækken inklusiv deres kamp i runde 6, hvilket er samme runde som lørdagens kamp. Det føler vi os ret overbeviste om
er imod reglerne - at spille over 2 kampe for et hold over i samme sæson uden at blive betragtet som fast på
holdet over.
Vi ser frem til behandlingen af sagen, og står meget gerne til rådighed med yderligere information.
Bedste hilsner / Best regards / 最誠摯的問候
Jacob Anderskouv
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Svar fra Drive Badmintonklub Kbh.
Høringssvar indsendt den 27.02.2019
Først og fremmest stiller jeg mig undrende over FBK beklikker vores sportslige motiver, for at øge vores
chancer for oprykning.
Kampen mod FBK, blev efter anmodning fra FBK flyttet, da FBK havde en anden holdkamp der kolliderede med
overnævnte kamp. Vi kunne have fastholdt oprindelig fastlagt spilletidspunkt - men valgte at være
imødekommende, for at få en sportslig afgørelse.
Efter offentliggørelsen af holdopstilling - og umiddelbart før kampstart tillod Drive, at FBK byttede rundt på to
spillere i HD . Dette kunne vi have afvist - men valgte at være imødekommende, for at få en sportslig afgørelse.
Ja, vi spiller for at vinde - og stiller det bedst mulige hold - hver gang, ud fra de regler der er fastlagt.
Som der fremgår af Badminton People, har Niclas Rudkøbing kun spillet 4 kampe på vores 40,1 hold i
eliterækken. Niclas Rudkøbing er således ikke låst, som FBK fejlagtigt påstår.- §19 tilsiger at man skal have
spillet 5 ud af 7 matcher for at blive låst for nedrykning til lavere rangerende hold. Dette er ikke sket, og Drive
vil dermed afvise protesten.
Venlig hilsen
Jeppe Johansen
Drive

Holdturneringsudvalgets redegørelse
Holdturneringsudvalget afgør sagen ud fra det gældende reglement, som fremgår af hjemmesiden for
Badminton København:
Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2018-2019 (version 2018-1).

FBK angiver i sin protest at Drive spilleren Nicklas Rudkøbing skulle være låst på 40+, Elite holdet fordi
han har spillet 5 ud af 6 kampe i den række.
Det fremgår tydeligt af BadmintonPeople, at Nicklas Rudkøbing, indtil tidspunktet for protesten, kun
har spillet 4 holdkampe for 40+, Elite holdet. Han er derfor ikke låst på det højere rangerede hold.
I holdkamp 330049 (40+ Elite) er Nicklas Rudkøbing indsat som reserve for Niels Ladefoged.
Nicklas Rudkøbing kan ikke være reserve på 40+ Elite, idet han kun har spillet på det hold i hele
sæsonen. Han kommer altså ikke fra et lavere rangeret hold.
Frederiksberg laver samme fejl ved angivelse af spilleren Jacob Friis-Hansen som reserve på
holdsedlen i 330103. Han kan ikke være reserve, for han kommer ikke fra et lavere rangeret hold og
han kan ikke benyttes og er ikke benyttet på et lavere rangeret hold efterfølgende. Så fejlen er
administrativ.
Fejlagtigt at angive en spiller som reserve er i sig selv ikke nogen alvorlig overtrædelse af reglementet,
nærmere en administrativ fejl, som normalt ikke sanktioneres, men rettes. Men hvis spilleren, angivet
som reserve, spiller på et lavere rangeret hold efterfølgende, så er spilleren på det hold ulovlig. Og det
er netop hvad der er sket i holdkamp 330103.
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Nicklas Rudkøbing kan ikke være reserve i holdkamp 330049 og betragtes derfor som ordinær spiller.
Han har så efterfølgende ikke siddet over i 40+ Elites næste holdkamp, som først spilles 30.03.2019.
Nicklas Rudkøbing er derfor ulovlig at benytte i holdkamp 330103 på Drives 2. hold.
Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering §19, stk. 3 er således overtrådt.

I henhold til reglementets §19, stk. 7 tabes de kampe som Nicklas Rudkøbing har deltaget i samt
øvrige underliggende kampe i samme kategorier.
Drive Kbh. taber derfor 1.-4. MD og 1.-6. HD.

Holdturneringsudvalgets kendelse
Drive Kbh. 2 har ved benyttelse af Nicklas Rudkøbing i match nr. 330103 overtrådt
Holdturneringsreglementet for Badminton København §19, stk. 3.
Protesten fra Frederiksberg Badmintonklub tages derfor til følge.
Drive 2 taber 1. – 4. MD og 1.-6. HD.
Det oprindelige resultat af holdkampen mellem
Drive Kbh. 2 – Frederiksberg på 6-6 ændres til 0-12, 0-3 i point.
Holdturneringsudvalget ændrer resultatet i BadmintonPeople.
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 ”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 Holdturneringsudvalgets vegne
Kurt Mehlsen
Formand
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