
 

 

 

 

 

 

Brøndby den 6. november 2018 

 

Kendelse fra Appeludvalget 
 

Jeres appel vedrørende afgørelsen den 11. september 2018 af Badminton 

Danmarks Holdturneringsudvalg om godskrivning af to spillere for Ligarunden 

den 6. september 2018.  

 

Gentofte Badminton Klub (herefter GBK) har per mail meddelt Badminton Danmarks 

(herefter BD) administration, den 25. september 2018, at GBK ønsker at indbringe 

sagen til behandling ved Appeludvalget. Denne meddelelse har administrationen sendt 

videre til Appeludvalget per mail, modtaget den 27. september 2018. 

 

Indledningsvis skal Appeludvalget dermed konstatere, at appellen er indgivet rettidigt i 

henhold til lovenes § 24. stk. 5. 

 

Appeludvalget skal bemærke, at indsendelse af appel til udvalget ikke følger den form, 

som er foreskrevet i lovene. Hele sagsforløbet består af udveksling af mails mellem 

Holdturneringsudvalget (herefter HU) og GBK. Set på den baggrund beslutter 

Appeludvalg alligevel at behandle sagen. 

 

Sagen vedrører godskrivelse af en skadet spiller. GBK har efter HU’s opfattelse ikke 

anvendt den rigtige procedure (Ligareglementet § 17. stk. 2 c). Derfor har HU afvist at 

godskrive spilleren for kampen. 

 

 

Grundlaget for Appeludvalgets sagsbehandling består af: 

1) En mailkorrespondance mellem BD’s administrationen (Kim Hansen) og GBK 

v/Flemming Bie. 

2) HU’s besvarelse af Appeludvalgets spørgsmål den 19. oktober 2018.  

3) GBK’s kommentar til HU’s besvarelse: Sag indbragt for BD’s Appeludvalg 

vedrørende fortolkning af Liga-reglementets § 17, den 25. oktober 2018.  

4) HU’s bemærkninger til GBK’s kommentar, den 2. november 2018. 

 

 



 
 

 

 

 

Det er Appeludvalgets opfattelse: 

1) Selvom den eksisterende praksis og administrationens tidligere indskærpelser 

taler for, at alle klubberne burde kende den af HU foreskrevne fremgangsmåde, 

så tyder forløbet imidlertid på, at GBK ikke kendte fremgangsmåden.  

Fremgangsmåden blev tilsyneladende ikke meddelt til klubberne i 2018, og 

GBK har ikke tidligere haft behov for at anmelde en skadet spiller til 

godskrivelse.  

 

2) Det er af afgørende betydning, at Badminton Danmarks medlemsklubber kan 

finde svar i de vejledninger og regler, der er gældende for organisations 

virksomhed.  

GBK har ikke kunnet finde vejledning i en general instruks for anmeldelse til 

godskrivelse af en spiller. Der findes ingen instruks. 

GBK har ikke kunnet finde vejledning i form af en formular til brug for 

holdopstilling. Der anvendes ingen formular.  

GBK har derfor fundet svar i Ligareglementet § 17. stk. 2 c, og har forstået 

bestemmelsen således, at en anmodning om godskrivelse skal indsendes på 

samme tid, som indsendelse af holdopstillingen. I dette tilfælde inden tidsfristen 

den 5. september kl. 10. GBK har sendt to mails, én med holdopstillingen og én 

med anmodning om godskrivelse. 

 

3) Spørgsmålet er, om GBK har forstået bestemmelsen korrekt? 

En sproglig fortolkning af bestemmelsen kræver ikke, at anmodning om 

godskrivelse skal indsendes i samme mail som holdopstillingen.  

(Ordbog over det danske Sprog siger: ’samtidig’: sker på samme tid eller 

tidspunkt).  

 

En formålsmæssig fortolkning af bestemmelsen støtter Holdturneringsudvalgets 

synspunkt, at det er administrativt mest hensigtsmæssigt, at administrationen 

skal modtage alle informationer samtidig i én og samme mail.  

 

Når der skal vælges mellem to modstridende fortolkninger, bør klubbens 

interesse veje tungest, blandt andet, fordi det er Badminton Danmarks (HU’s) 

ansvar at sikre, at de nødvendige vejledninger er til rådighed for klubberne.  

 

Appeludvalget imødekommer hermed Gentofte Badminton Klubs appel med 

ovennævnte begrundelse, og bestemmer, at de nævnte spillere skal godskrives 

kampen den 6. september 2018.  

 



 
 

 

 

Afsluttende bemærkninger: 

1) I mail den 11. september anmoder GBK om en revurdering af HU’s beslutning. 

Den 12. september svarer HU: ’HU fastholder fortolkningen af bestemmelsen 

og har ikke yderligere at tilføje. For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom 

på, at både BD’s Administration og HU har fortolket bestemmelsen på lignende 

måde, lige siden den blev tilføjet i reglementet. Sagen betragtes dermed som 

afsluttet’. 

 

2) I mail den 12. september efterlyser GBK en af HU udarbejdet officiel 

redegørelse for beslutningen.  

 

3) I mail den 13. september svarer HU, at beslutningen står ved magt og henviser 

til Appeludvalget.  

 

Den gode sagsbehandling, der sædvanligvis kendetegner HU’s arbejde, er mangelfuld 

i denne sag. Især, når vi som udgangspunkt mener, at Badminton Danmarks (den 

administrative og den politiske), fornemmeste pligt er at varetage klubbernes/spillernes 

interesser. I dette tilfælde viser de tilgængelige oplysninger, at den rimelige rådgivning 

og vejledningspligt, som GBK burde kunne forvente, ikke har fundet sted i 

tilstrækkeligt omfang. 

 

Det skal understreges, at Appeludvalget på ingen måde ønsker at anvise ændringer i 

arbejdsprocesserne i HU eller andre udvalg. Appeludvalgets mål er alene at medvirke 

til at sikre, at BD’s medlemmer (klubber/spillere) til enhver tid skal opleve, at deres 

interesser varetages på god og retfærdig vis af BD’s organisation.  

 

Endelig skal Appeludvalget gøre opmærksom på, at ovenstående afgørelse vedrører 

en konkret situation. Efter Appeludvalgets opfattelse hindrer afgørelsen på ingen 

måde, at HU vælger at fastlægge bestemte procedurer og fremgangsmåder indenfor 

rammerne af bestemmelserne i Holdturneringsreglementet, og sikrer at disse 

fremgangsmåder bliver rettidigt og tydeligt meddelt til klubberne.   

 

Klage over denne afgørelse kan indsendes til DIF- Idrættens højeste appelinstans 

indenfor fire uger efter modtagelsen af denne afgørelse. 

 

Det indbetalte gebyr tilbagebetales. 

 

På vegne af Appeludvalget 

 

Steen D Sørensen 

formand 


