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3. Division pulje 3, kamp 322198                               

Protest fra Aalborg Triton mod ABC Aalborg vedrørende holdopstilling (ranglisteregler) 

 
 

Badminton Danmark har den 22. november 2018 via formular modtaget en protest vedrørende holdopstilling 
(rangliste) i holdmatch 322198 mellem Aalborg Triton og ABC Aalborg, som sluttede 7-6 til abc Aalborg. 
 
Protesten fra Aalborg Triton  
Abc Aalborg har i runde nr. 5 anvendt Amalie Vestmar på deres første hold i henholdsvis mix- og damedouble. 
Amalie Vestmar har på ranglisten af den 1.11.2018 følgende point på ranglisten: DD: 2787 MIXD: 2599 I 
samme runde har abc Aalborg anvendt Pernille Bundgaard på deres andet hold også i mix- og damedouble. 
Pernille Bundgaard har på ranglisten af den 1.22.208 følgende point: DD: 2865 MIXD: 2713 Der er Pernille Bund-
gaard anvendt ulovligt på abc Aalborg 2 jf. §35 stk. 4 i Holdturneringsreglementet.  
  
Pernille Bundgaard kan jf. §35 stk. 4 i holdturneringsreglementet ikke spille under Amalie Vestmar, da Pernille 
har ligger højere placeret på ranglisten i begge kategorier (mere end 50 points forskel), som de har spillet 
(MIX+DD) i runde nr. 5. Pernille har 114 point flere end Amalie i MIXD og 78 point flere end Amalie i DD. Ordly-
den i holdturneringsreglementet er direkte: “En klub kan kun inden for samme spillerunde anvende en spiller på 
lavere rangerende hold, såfremt spilleren i mindst én af de to kategorier vedkommende benyttes i, er lavere 
placeret på ranglisten end de af klubbens øvrige spillere, som anvendes i de samme to kategorier på et højere 
rangerende hold. Klubben kan dog benytte en højere rangeret spiller såfremt pointforskellen er 50 point eller 
derunder i en af kategorierne. Ud fra ovenstående er Pernille Bundgaard anvendt ulovligt på abc Aalborg 2, 
hvormed abc Aalborg 2 skal stå som taber i begge mixdoubler og damedoubler.  
  
Som følge af dette mener Aalborg Triton, at kampens resultat skal ændres til 8-5 til Aalborg Triton 
 
 
Svar fra abc Aalborg 
Amalie Vestmar har i seniorholdrunde 5 optrådt på abc Aalborgs førstehold i 2. Division i damedouble og mix-
double. Pernille Bundgaard har i samme holdrunde optrådt på abc Aalborgs andethold i 3. division i dame-
double og mixdouble. Ranglisten som er blevet brugt til holdsætning, er november ranglisten fra den 
01.11.2018. Amalie Vestmar har på denne rangliste 2787 point i damedouble og 2599 point i mixdouble. Per-
nille Bundgaard har på denne rangliste 2865 point i damedouble og 2713 point i mixdouble.  
  
Pernille Bundgaard spiller på et lavere hold end Amalie Vestmar, fordi Amalie Vestmar er en bedre badminton-
spiller end Pernille Bundgaard, selvom at Pernille Bundgaard har flere ranglistepoint end Amalie Vestmar i da-
medouble og mixdouble. Til at sætte holdopstillingen har vi brugt §35 stk. 3 i holdturneringsreglementet. Ama-
lie Vestmar spiller sammen med Martin Hansen i 2. mixdouble i  2. Division og de har tilsammen 2599+3347= 
5946 point på ranglisten.  
  
Pernille Bundgaard spiller sammen Martin Pedersen i 1. mixdouble i 3. Division og de har tilsammen 
2713+3234=5947. I 1. damedouble i 2. division spiller Amalie Vestmar sammen Lisa Kramer og de har tilsam-
men 2787+2847=5634. I 2. damedouble på 3. Division spiller Pernille sammen med Clara Løber. Da Clara Lø-
ber er U17 spiller skal Pernille og Clara opstilles efter spillerstyrke i følge §35 stk. 3. Med baggrund i ovenstå-
ende er Pernille Bundgaard korrekt placeret på abc Aalborgs andethold i 3. division, da parrene i double skal 
opstilles efter summen af spillernes ranglistepoint. Siden pointforskellen er under 100 imellem Amalie & Martin 
Hansen og Pernille & Martin Pedersen, må abc Aalborg bestemme de to par indbyrdes placering. Her har abc 
Aalborg valgt at placere Amalie og Martin Hansen over Pernille og Martin Pedersen, da Amalie og Martin Han-
sen er et bedre badmintonpar end Pernille og Martin Pedersen. I forhold til damedouble er Amalie og Lisa pla-
ceret over Pernille og Clara, da Amalie og Lisa er et bedre badmintonpar end Pernille og Clara. Amalie Vestmar 
har desuden optrådt på abc Aalborgs førstehold i 2. Division i 5 ud af 5 holdkampe i sæsonen 2018/2019, 
mens Pernille Bundgaard kun har optrådt en gang på 2. Division ud af 4 optrædener i år i holdturneringen. De 
resterende 3 optrædener er på 3. Division for Pernille Bundgaard.  
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På baggrund af dette mener abc Aalborg, at protesten skal afvises. 
 
 
Holdturneringsudvalgets sagsbehandling og afgørelse  
Holdturneringsudvalget (HU) har vurderet sagen og de to klubbers synspunkter.  
  
Spillernes point på ranglisten pr. 1. november 2018 er som anført i protesten, og dermed har Pernille Bund-
gaard mere end 50 point end Amalie Vestmar i både mixdouble og i damedouble, hvorfor Pernille Bundgaard 
ikke kan anvendes på et lavere rangerende hold, jf. DH-reglementets § 35, stk. 4.  
  
For god ordens skyld skal følgende bemærkes: Nærværende protest omhandler alene udtagelse af spillere til 
klubbens hold og ikke opstillingsrækkefølgen af spillerne på holdet efter at de er udtaget. Hvis en spiller er ud-
taget til et hold i strid med reglementet, så er spilleren ulovlig uanset om spillerne på holdet indbyrdes stilles 
korrekt op i forhold til hinanden.  
  
På denne baggrund konkluderer HU, at abc Aalborg har benyttet Amalie Vestmar ulovligt i den pågældende 
holdkamp jf. DH-reglementets § 35, stk. 4, og som følge heraf gives der medhold i protesten.  
  
Abc Aalborg taber således 1. mixdouble og 2. damedouble, og resultatet ænders til 8-5 i Aalborg Tritons favør.  
  
Abc Aalborg idømmes en bod på kr. 2.000 jf. Badminton Danmarks gebyroversigt, og det af Aalborg Triton ind-
betalte depositum tilbagebetales.  
  
Kendelsen kan i henhold til DH-reglementets § 55 indbringes for Badminton Danmarks Appeludvalg.  
  
Afslutningsvis skal det oplyses, at HU-medlem Jacob Christensen ikke har deltaget i behandlingen af nærvæ-
rende sag grundet sin tilknytning til Aalborg Triton.  
  
  
  
På Holdturneringsudvalgets vegne  
 
  
Tore Vilhelmsen, formand 


