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Danmarksserien Vest pulje 1 Kamp 322478, spillet lørdag den 8. december 2018 

Protest fra Randers mod Silkeborg vedrørende holdopstilling (ranglisteregler) 

 
 

Badminton Danmark har den 11. december 2018 via formular modtaget en protest vedrørende holdopstilling 
(rangliste) i holdmatch 322478 mellem Randers og Silkeborg som sluttede 7-6 til Randers. 
 
Protesten fra Randers  
Vi mener at Silkeborg stillede bevist forkert op i herresinglerne, således de Satte Morten Aarup i 1 HS. Han spil-
ler normalt 3/4 HS på holdet. Det gjorde de fordi de godt vidste de ikke kunne vinde 1 HS, således de styrkede 
deres 2 & 3 HS, som de vinder ved denne opstilling. Flere Silkeborg spillede bekræftede vores mistanke, og 
hvad sure over deres træners beslutning, det fortalte de vores spillere i omklædningsrummet. Der sker det at 
Silkeborgs træner vælger at stille holdet helt anderledes op end til tidligere holdkampe. Vi er med på at Silke-
borg har stillet op efter ranglistereglerne hvad point angår. Men de lever på ingen måde op til at de skal stille op 
efter styrkeforhold på holdet. Den nye rangliste er blevet et stort problem for klubberne, da 50 point er en stor 
margin, som gør at klubberne kan stille op som de vil, og således ikke altid efter styrke. Det er det vi mener Sil-
keborg i denne situation har udnyttet på det groveste og derved ødelagde 3 ellers spændende og gode indivi-
duelle kampe. Det hele blev ødelagt for tilskuer og ikke mindst spillere. Det er ødelæggende for sporten. Vores 
protest slår på det som i reglementet, at ranglisten skal bruges som udgangspunkt for at sætte hold. Men som 
der også står, skal der være mening med galskaben, det vil sige at der skal ses på styrkeforholdet spillerne i 
mellem på holdet. Det mener vi bestemt ikke er sket her, Men at Silkeborg har valgt at udnytte den nye rangli-
ste, til at stille taktisk op, da de godt vidste de ikke kunne vinde 1 HS. Morten Aarup som i en alder af 46 er en 
dygtig spiller, og som passer ind på Silkeborg holdet i form af 3/4 HS. Men de vælger at sætte Morten foran 
Jacob Damgaard som sidste år spillede 1 & 2 HS i Skovbakken i 2 div. Jacob har spillet 1 HS de sidste 2 
kampe for Silkeborg, som i kan se af resultaterne i disse holdkampe, vundet dem klart. Ranglisten kan ikke bru-
ges i denne situation, da den bare langt fra stemmer med virkeligheden her. Mit bud på at Morten har så 
mange point, er fordi han spiller veteran stævner i E rækken. Disse ser desværre ud til at tælle med på den nye 
rangliste, det giver ingen mening. Vi forventer at I tager denne sag op, da sådan en unfair opstilling ikke hører 
hjemme nogle stede, samt at styrke forholdet på de 3 spillere er så stor. Jacob vil vinde 10 ud af 10 mod deres 
normale 2 HS. Deres normale 2 HS Ronnie, vil vinde 10 ud af 10 mod Morten Aarup. Vo forventer klart at få 
medhold i denne sag, da vi ikke ønsker en så ral snyd inden for den sport vi holder så meget af. Vi tror på det vil 
resultere i at alle vil stille og taktisk i stedet for efter styrke. Det vil ødelægge vores sport og holdkampe totalt. 
Som flere skuffede ungdomsspillere og forældre, som var kommet op for at se kampen, sagde. Så var de skuf-
fet over de ikke fik 4 gode HS’er som der var lagt op til. Især 1 HS, som ville blive en spændende kamp mellem 
Martin Kragh og Jacob Damgaard. NU blev det hele bare mærkeligt og der var en rigtig dårlig stemning i hallen. 
Både fra Silkeborg og fra vores egne folk. Så flere spillere fra Silkeborg der heller ikke forstod hvorfor deres 
træner havde valgt denne opstilling.  
  
Der bliver delt opstillinger. Randers Badminton Klub brokker sig over deres opstilling, og siger vi lægger protest. 
Det var Silkeborg godt klar over, og havde gjort det bevidst.  
  
Men at de vælger at sætte deres Normale 3-4 HS i 1 singlen, da de ikke tror de kan vinde 1 HS. for at styrke de-
res 2 & 3 HS. Som Silkeborg også derved vinder. Deres første 1 HS taber klart til vores. deres 2 hd, vinder klart 
over vores. Jacob har spillet 1 HS de 2 foregående kampe og vundet sikkert. Han har ikke været med i andre 
holdkampe. Så det er ud fra at man skal stille stærkest op, og at ranglisten kun skal bruges som udgangs-
punkt. 
 
Svar fra Silkeborg  
Svaret på Randers BK´s protest på kamp nr. 322478 i Danmarksserien d. 8/12 2018, vil vi forholde os til det 
gældende regelsæt for holdturneringen. Ifølge paragraf 35 stk. 2 er det helt lovligt at stille op, som vi har gjort i 
holdkampen mod Randers BK - vi citerer her fra holdturneringsreglementet: ”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 
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spilleres indbyrdes placering”. Vi mener derfor ikke, der er noget at komme efter i denne sag. Reglerne er, som 
Randers også selv påpeger, blevet overholdt, da pointforskellen på de nævnte spillere (Morten Aarup, Jacob 
Damgaard og Ronni Christensen) på november ranglisten er under 50 point. Vi mener derfor, at protesten bør 
afvises og slutresultatet 7-6 til Randers BK bør stå fast, da alt andet vil betyde, at ovenstående regel ikke er 
gældende i holdturneringen, hvilket vi går ud fra ikke er tilfældet.  
  
Da dette er en sag der afgøres af regelsættet i forhold til ranglisteplacering, vil vi blot henvise til november 
ranglisten, da det er denne der er gældende i denne kamp. 
 
 
Holdturneringsudvalgets sagsbehandling og afgørelse  
Holdturneringsudvalget (HU) har vurderet sagen og de to klubbers synspunkter.    
HU har kontrolleret spillernes point på ranglisten pr. 1 november. Ud fra de gældende ranglisteregler har Silke-
borg stillet korrekt op, da der frit kan vælges hvilken single der opstilles øverst, når pointsummen er 50 point 
eller derunder jf.§35, stk. 2. Opstilling efter styrke gælder udelukkende for U17-spillere. Hermed afvises prote-
sten og resultatet forbliver 7-6 til Randers.  
 
§35   

2. 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 placering.   
U17 spillere skal ikke opstilles efter ranglisten, men i stedet placeres ind i rækkefølge efter spillestyrke 
og med den stærkeste spiller øverst. Modstanderklubben kan dog nedlægge protest, såfremt den ikke 
finder rækkefølgen i orden i forhold til spillestyrken.   

 
Depositum tilbage betales ikke, jf. Badminton Danmarks gebyroversigt.   Kendelsen kan i henhold til DH-regle-
mentets § 55 indbringes for Badminton Danmarks Appeludvalg.    
 
Afslutningsvis skal det oplyses, at HU-medlem Jacob Christensen ikke har deltaget i behandlingen af nærvæ-
rende sag.    
  
  
På Holdturneringsudvalgets vegne  
 
  
Søren Esperen 


