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3. Division pulje 2 grundspil, kamp 322165                       

Protest fra Lillerød 2 mod Gentofte 3   vedrørende forkert holdopstilling. 

 
 

Badminton Danmark har den 31-10-2018 via formular modtaget en protest vedrørende holdopstilling (rangli-
ste) i holdmatch 322165 mellem Lillerød 2 og Gentofte 3 resultat 7-6  
 
Som følge heraf skriver de 2 klubber:  
 
Protesten fra Lillerød 
Ved en kontrol af Gentoftes opstilling af 1. og 2. herredouble. Jf. gældende rangliste pr. 01-10-2018 for hold-
runde 4 d. 27. oktober 2018 har Lillerød Badmintonklub konstateret, at 2. herredouble repræsenteret ved An-
ders Quist med 3194 point og Mads Sørensen med 3308 point - i alt 6502 point har 208 point mere end 1. her-
redouble repræsenteret ved Christopher Bruun Jensen med 3158 point og Rasmus Kepp Stennicke med 3136 
point – i alt 6294 point. Lillerød Badmintonklub finder, at Gentoftes opstilling af 2. herredouble med 208 point 
mere en 1. herredouble er en overtrædelse af DH-bestemmelsernes § 35 stk. 3, afsnit 1, der tillader en pointfor-
skel på maksimalt 100 point mellem to par. Som følge heraf bør Gentofte tabe 1. herredouble og kampens re-
sultat ændres til 8-5 i Lillerød favør.  
 
Svaret fra Gentofte 
Pr. mail – Vi har ikke rigtig nogen kommentarer til protesten. Vi har begået en fejl, som Lillerød korrekt har fun-
det. 
 
Holdturneringsudvalgets sagsbehandling og afgørelse  
Holdturneringsudvalget (HU) har vurderet protestsagen og de to klubbers synspunkter.  
På denne baggrund konkluderer HU, at Gentofte har stillet forkert op i henhold til DH-reglementets § 35 stk. 3, 
vedr. holdopstilling og som følge heraf godkendes protesten.  
Gentofte taber 1. HD, og resultatet ændres fra 7-6 til 8-5 i Lillerøds favør.  
Gentofte idømmes en bod på kr. 2.000 jf. BD’s gebyroversigt, og det af Lillerød indbetalte depositum tilbagebe-
tales.  
  
Afsluttende bemærkninger  
Det skal bemærkes, at Holdturneringsudvalgets afgørelser i henhold til DH-reglementets § 55 kan indbringes 
for Badminton Danmarks Appeludvalg.   
Endvidere skal det understreges, at Holdturneringsudvalgets medlem Thomas Irving, som følge af inhabilitet 
ikke har deltaget i behandlingen af protestsagen.  
 

 

På Holdturneringsudvalgets vegne  

 

Lene Struwe Andersen 


