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Danmarkserien Øst pulje 3, kamp 322645 
Kamp mellem Gentofte 4 og SAIF 3 
 
                    Brøndby den 18. januar 2019 
 
Forseelsen 

Holdturneringsudvalget blev på møde den 12. december 2018 gjort opmærksom på, at Gentofte i den 
ovenfor omtalte kamp stillede uden tællere. 

 
I henhold til DH-reglementet § 32, stk. 4, nr. 2 er det den arrangerende klubs pligt at sørge for tællere til alle 
kampe i matchen, hvor der ikke anvendes dommere. 

 
Når der er tale om førstegangstilfælde vedrørende overtrædelse af klubbernes forpligtelser før, under og 
efter en holdkamp, er det normal praksis, at Badminton Danmarks administration retter henvendelse til 
den pågældende klub, og indskærper, at det/de pågældende forhold skal være i orden. 

 
Da Gentofte tilbage i oktober 2015 og igen ved kendelse af 21. september 2017, ikke har overholdt deres 
forpligtelse til at sørge for tællere, valgte Holdturneringsudvalget at tage sagen op, og rettede herefter hen-
vendelse til Gentofte for en bemærkning. 

 
 
Svar fra Gentofte 

Gentofte har den 30. december 2018 fremsendte deres svar. Gentofte erkender i dette svar, at der ingen 
tælere var til den pågældende holdkamp. De beklager og gør endvidere opmærksom på, at de altid bestræ-
ber sig på at leve op til reglerne om at have tællere nok til deres holdkampe, men at det til den pågældende 
holdkamp ikke var muligt. 

 
 
Holdturneringsudvalgets sagsbehandling og afgørelse 

Holdturneringsudvalget (HU) har efter modtagelse af svar fra Gentofte vurderet sagen. 
 

Holdturneringsudvalgets finder, at det er en skærpende omstændighed, at Gentofte igen ikke overholder 
DH- reglementets § 32, stk. 4, nr. 2 vedr. kravet om at stille tællere til rådighed. 

 
Ved kendelse af 21. september 2017 blev Gentofte idømt en bod på kr. 1.000. 

 
Da der på ny er tale om et gentagelsestilfælde idømmes Gentofte en bod på kr. 2.000, der skal indbetales 
til Badminton Danmark. 

 
Boden idømmes med udgangspunkt i DH-reglementets § 52, stk. 1 samt gebyroversigten (benævnt 
”takstblad” på hjemmesiden), der i denne sammenhæng giver mulighed for at idømme en bod på op til kr. 
2.000. 

 
For god ordens skyld skal det nævnes, at nærværende afgørelse ikke kan indbringes for Badminton Dan-
marks Appeludvalg, jf. § 55, stk. 1 i DH-reglementet. 

 
Afslutningsvis skal det nævnes, at Thomas Irving ikke har deltaget i behandling af nærværende sag, da han 
er tilknyttet SAIF. 

 
 
Afsluttende bemærkninger 

I Gentoftes svar af 30. december 2018 fremføres flere forhold, som efter Gentoftes opfattelse anses som 
værende særdeles kritisable. Ikke blot i forbindelse med den pågældende sag omkring manglende tællere, 
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men også i forhold til andre områder, herunder arbejdsmetoder i Holdturneringsudvalget og Badminton 
Danmark. 

 
Holdturneringsudvalget har noteret disse forhold, og vil på det førstkommende møde diskutere flere af de 
af Gentofte påpegede forhold. 

 
 
På Holdturneringsudvalgets vegne Tore Vilhelmsen, formand 


