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1. Division grundspil, kamp 32182                            

Protest fra KMB2010 mod Aalborg Triton vedrørende holdopstilling i spillerunde 1 

 
 

Protesten fra KMB2010 Badminton Danmark har den 06-09-2018 via formular modtaget to protester fra 
KMB2010 (KMB) vedrørende holdopstilling i holdmatch 321825 mellem KMB og Aalborg Triton (AT).  
  
Protest 1 – Holdopstilling i Damesingle  
Aalborg Triton har i forhold til gældende rangliste opstillet deres damesingler i forkert rækkefølge. Pointafstan-
den er ca. 450 point og dermed er holdopstillingen ulovlig. Resultatet bør ændres i henhold hertil.  
  
Jf. Holdturneringsreglementet §38, stk. 1 gælder: ”Den først offentliggjorte rangliste i en ny måned er gæl-
dende for holdsætning fra den 10. i den pågældende måned til og med den 9. i den efterfølgende måned.” For 
første holdrunde gælder dog jf. e-mail fra BD dateret den 14. august 2018: ”For kampe i perioden 3. – 9. sep-
tember er fristen for indplacering af spillere mandag den 27. august kl. 8.00. Ranglisten vil herefter blive opda-
teret tirsdag den 28. august (den officielle august-rangliste), og det er den rangliste I skal sætte hold efter i peri-
oden 3. – 9. september.” Aalborg Tritons damesingler havde følgende point (i damesingle) på rangliste 28/8-
2018: Kate Foo Kune – 3401 Saili Deepak Rane – 2928 Forskel 473 point Aalborgs Tritons damesingler havde 
følgende point (i damesingle) på rangliste 1/92018: Kate Foo Kune – 3396 Saili Deepak Rane – 2928 Forskel 
468 point Af Holdturneringsreglementet §38, stk. 2 gælder: ”I single placeres spillerne således, at spilleren som 
har højst antal point placeres i 1. single, spilleren med næsthøjest antal point placeres i 2. single osv. Såfremt 
pointforskellen er 50 point eller derunder på 2 spillere kan klubben selv bestemme de to spilleres indbyrdes pla-
cering.” Da forskellen på de to spilleres point er > 50 – skal Kate Foo Kune spille over Saili Deepak Rane. Det er 
jf. Ranglistereglementet klubbens ansvar at sikre, at klubbens spillere er anført korrekt på de ranglister, der skal 
anvendes ved holdudtagelse og placering af spillere og ved uenighed rette henvendelse vedrørende dette in-
denfor 48 timer efter offentliggørelse. Ranglistereglementet stk. 9: “En klage over førstkommende rangliste ef-
ter den 1. i måneden skal være administrationen i hænde senest 48 timer efter offentliggørelsen, ellers står 
denne som gældende for holdsætning i indeværende måned.” Holdopstillingen med Saili Deepak Rane i 1. da-
mesingle og Kate Foo Kune i 2. damesingle er derfor forkert og resultatet af holdkampen ændres i henhold her-
til.  
  
KMB’s påstand: Resultatet ændres fra 8-5 til 6-7 (isoleret for denne protest).  
  
  
Protest 2 – Holdopstilling i Herresingle  
Aalborg Triton har indplaceret Niklas Mathiasen i herresingle, således at han netop har point nok til at kunne 
spille 2. HS. Vi mener ikke dette er korrekt i forhold til reglerne om at stille i styrkeforhold, og vi mener at Aal-
borg Tritons håndtering af Niklas som nul-pointspiller i herresingle i sidste sæsons nedrykningsspil, samt resul-
taterne i sidste sæsons nedrykningspil underbygger, at indplaceringen er taktisk og ikke styrke-baseret. Hold-
opstillingen er dermed forkert og resultatet bør ændres i henhold hertil.  
  
Jf. ranglistereglerne stk. 4 er det ”altid klubbens ansvar, at en spiller er korrekt indplaceret ift. styrke”. Aalborg 
Triton har indplaceret Niklas Mathiasen i herresingle, således at han netop har point nok til at kunne spille 2. 
HS. Vi mener ikke dette er korrekt i forhold til reglerne om at stille i styrkeforhold, og vi mener at Aalborg Tri-
tons håndtering af Niklas som nul-pointspiller i herresingle i sidste sæsons nedrykningsspil, samt resultaterne i 
sidste sæsons nedrykningspil underbygger, at indplaceringen er taktisk og ikke styrke-baseret. I holdkampen 
imod os stiller Aalborg Triton op i følgende rækkefølge: 1. HS: Jeppe Bruun Christensen 2. HS: Nicklas Mathi-
asen 3. HS: Magnus Johannesen 4. HS: Mads Emil Kristensen I sæsonen 2017/2018 var rangeringen af de her-
resingle-spillere, der spillede på holdet den 4. september 2018: 1. Mads Emil Kristensen 2. Jeppe Bruun Chri-
stensen 3. Nicklas Mathiasen – som nul-point spiller Magnus Johannesen spillede ikke på 1. divisions-holdet. 
Kigger man på den sidste del af sæsonen 2017/2018 - i de 5 kampe i nedrykningsspillet i perioden 29. januar til 
10. april er følgende tilfældet: Mads Emil Kristensen spiller anden herresingle efter Gabriel Ulldahl og første her-
resingle i den runde, hvor Gabriel ikke deltog. Jeppe Bruun Christensen spiller tredje herresingle – undtagen i 
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den runde, hvor Gabriel ikke deltager, her spiller han 2. herresingle. Magnus Johannesen deltager ikke på før-
steholdet sidste sæson. Nicklas Mathiasen spiller normalt MX, men indsættes dog som nul-point spiller i ned-
rykningsspillet i den 5. kamp – som 3. HS efter Mads Emil Kristensen og Jeppe Bruun. I nedrykningspillet vin-
der Mads Emil 3 anden-herresingler, taber én og taber sin første-herresingle. Jeppe Bruun vinder 3 ud af 4 af 
sine tredje-herresingler og vinder den ene han spiller som 2. herresingle. I weekendens seniorturnering i Aarhus 
spiller Mads Emil Kristensen sig i semifinalen og Jeppe Bruun Christensen vinder én runde. Nicklas Mathiasen 
spiller ikke single (deltager i mixed- og herredouble). Med baggrund i ovenstående mener vi, at Aalborg Triton 
bevidst har solgt 2. HS imod os, med det formål at styrke 3. og 4. HS. Missionen lykkedes, idet de taber 2. HS 
og vinder 3. og 4. HS. Dette mener vi ydermere, idet KMB2010 i normal opstilling, ville have Kike Penalver i 1. 
HS og Rasmus Rylander i 2. HS. Den eneste 2. HS som Mads Emil Kristensen tabte i nedrykningsspillet 
2017/2018 var netop til Rasmus Rylander på hjemmebane. Dette har Aalborg Triton med taktisk indplacering 
af Nicklas Mathiasen bevist forsøgt at undgå.  
  
KMB’s påstand: Resultatet ændres fra 8-5 til 6-7 (isoleret for denne protest).  
  
  
Svar fra Aalborg Triton (AT)  
AT har via formular fremsendt deres svar på de fremførte protestforhold.   
  
Protest 1 – Holdopstilling i Damesingle  
KMB201 har protesteret over Kate Foo Kune er placeret i 2. damesingle efter Saili Deepak Rane. I forbindelse 
med at Kate kommer til klubben skal hun indplaceres på ranglisten, og det gøres efter vi har set hende og Saili 
spille mod hinanden. De viser sig at være meget lige men Saili vurderes at have et niveau der er måske en 
smule højere. Derfor indplaceres med samme antal point og dette er grunden til at Saili spiller 1. damesingle. 
Se vedlagte billede af godkendelsen fra Badminton Danmark.  
  
I forbindelse med indplacering af Kate Foo Kune har vi fået en godkendelse på, at hun indplaceres med samme 
antal point på ranglisten, som Saili Deepak Rane. Vi har derfor handlet i god tro, da vi lavede vores holdopstil-
ling med Kate i 2. damesingle. At Kate lige pludselig har betydelig flere point på ranglisten må bero på en fejl 
fra Badminton Danmarks side. Ellers giver det ingen mening, at vi i Triton modtager en godkendelse på den 
ønskede indplacering også står Kate lige pludselig et andet sted på ranglisten. Vi mener derfor at protesten 
skal afvises med henvisning at vi netop har anvendt Kate som hun er godkendt til. Det er derfor ikke relevant at 
skelne til ranglisten i vurderingen af protesten, men i stedet til den godkendelse vi i Aalborg Triton har fået på 
Kate.  
  
AT’s påstand: At protesten bliver afvist i forhold til forkert opstilling i damesingle, og dermed at kampens resul-
tat på 8-5 fastholdes. 
  
  
Protest 2 – Holdopstilling i Herresingle  
Vi har i Aalborg Triton modtaget en protest fra KMB2010, hvori de postulerer, at vi ikke har indplaceret Nicklas 
Mathiasen korrekt styrkeorden i herresingle. Den indplacering vi i Triton har givet Nicklas mener vi stemmer 
fuld ud overens med Nicklas nuværende niveau sammenlignet med klubbens øvrige spillere. Endvidere har vi 
modtaget godkendelse fra Badminton Danmark på den valgte indplacering. Se vedlagte bilag.  
  
Nicklas er indplaceret efter det niveau i single, som han har og viser. Hvilket også er det Badminton Danmark 
og den nye rangliste henviser til at der skal gøres. KMB forsøger at henvise til forrige sæson, hvor Nicklas nær-
mest udelukkende spillede og trænede mix og herredouble, hvilket ikke længere er tilfældet, og han har rykket 
sit niveau i single. Vi mener ikke at andre spilleres resultater i forrige sæson, som KMB forsøger at henføre, til 
kan retfærdiggøre noget omkring hvorledes Nicklas skal indplaceres. Vi kan i Triton udelukkende indplacere 
Nicklas efter det niveau han viser, og det er i øjeblikket meget lige vores spillere imellem. Dette er også grunden 
til at de er indplaceret som de er.  
  
AT’s påstand: Protesten skal afvises.  
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Holdturneringsudvalgets sagsbehandling og afgørelse 
Holdturneringsudvalget (HU) har vurderet de to protestsager og de to klubbers synspunkter.  
  
Protest 1 – Holdopstilling i Damesingle  
HU har kontrolleret den for matchtidspunktet gældende rangliste (augustlisten pr. 28. august) og sammen-
holdt med AT’s holdopstilling. HU kan konstatere at AT’s 1. DS, Saili Deepak Rane (SDR) har 2928 point, mens 
deres 2. DS, Kate Foo Kune (KFK) har 3401 point ifølge ranglisten. Dette er i overensstemmelse med det i pro-
testen fra KMB anførte.  Pointforskellen mellem de to DS’er er således 473 point, hvilket er mere end den gæl-
dende bufferzone på 50 point.  
  
AT’s anmodning om indplacering af KFK er godkendt af Badminton Danmark (BD) den 26/8. Denne godken-
delse gælder dog principielt kun i indplaceringsøjeblikket, idet andre forhold kan have indflydelse på pointtilde-
lingen jfr. ranglistereglementet. Dette gælder f.eks. for spillere på verdensranglistens top 200 (Ranglisteregle-
mentets § 6, stk. 10). Opdateringen i henhold til verdensranglisten skete den 28/8, og var tilgængelig for klub-
berne den 30/8.  
  
Af ranglistereglementets § 6, stk. 9 fremgår det, at klubben kan klage over spilleres pointtal, hvis de mener, at 
pointtallet er forkert. Dette skal ske indenfor en frist af 48 timer efter offentliggørelsen, i modsat fald vil den 
offentliggjorte rangliste være gældende. I det aktuelle tilfælde skulle der være klaget senest den 1/9, hvilket 
ikke skete. Ranglisten var derfor gældende for holdmatchen.  
  
På dette grundlag konkluderer HU, at ranglisten var gældende og AT stillede deres Damesingler op i strid med 
ranglisten. DH-reglementets § 35, stk. 2 er således overtrådt.  
  
Protesten tages derfor til følge, og AT taberdømmes i begge damesingler. Resultatet af holdmatchen ændres 
til 6-7 i KMB’s favør. I henhold til reglementet idømmes AT endvidere en bod på 2.000,- kr., og det af KMB ind-
betalte depositum tilbagebetales.  
  
  
Protest 2 – Holdopstilling i Herresingle  
HU har kontrolleret den for matchtidspunktet gældende rangliste (augustlisten pr. 28. august) og sammen-
holdt med AT’s holdopstilling. HU kan konstatere at AT’s 1. HS, Jeppe Bruun Christensen har 3531 point, deres 
2. HS, Nicklas Mathiasen har 3539 point. Deres 3. HS Magnus Johannesen er U17-spiller (opstilles ikke på bag-
grund af rangliste) og deres 4. HS Mads Emil Kristensen har 3539 point ifølge ranglisten. 2. HS er således op-
stillet korrekt i henhold til reglementet.  
  
  
Den aktuelle indplacering af Nicklas Mathiasen er sket fra AT’s side og godkendt af BD. HU har ingen hjemmel i 
reglementerne til at underkende denne indplacering og pointtildeling.  
  
På denne baggrund konkluderer HU, at DH-reglementets § 35 vedr. holdopstilling er overholdt og protesten 
afvises derfor. Resultatet af holdmatchen ændres således ikke yderligere i forbindelse med denne protest. Det 
af KMB indbetalte depositum fortabes.  
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Afsluttende bemærkninger  
Det skal bemærkes, at Holdturneringsudvalgets afgørelser i henhold til DH-reglementets § 55 kan indbringes 
for Badminton Danmarks Appeludvalg. Dette gælder for begge afgørelser. Endvidere skal det understreges, at 
Holdturneringsudvalgets medlem Jacob Christensen, som følge af inhabilitet ikke har deltaget i behandlingen 
af de to protestsager.  
  
  
  
På Holdturneringsudvalgets vegne  
  
Leon Ringbo 
 


