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Danmarksserien Øst pulje 3, kamp 322645 

Protest fra SAIF Kbh mod Gentofte vedrørende holdopstilling i spillerunde 6 

 
 

Protesten fra SAIF Kbh 
Badminton Danmark har den 11. december 2018 via formular modtaget en protest fra SAIF vedrørende hold-
opstillingen i holdmatch 322645 mellem Gentofte 4 og SAIF Kbh. 3.  
  
I protestformularen er bl.a. anført:  
I 6. spillerunde stillede Gentofte med Julie Jensen Bendtsen (JJB) og Hannah Perregaard i mixdouble på Gen-
tofte 4, selvom de begge har mere end 50 point i både mixdouble og damedouble i forhold til Susanne Kauf-
mann (SK), som var opstillet på Gentofte 3 i samme runde. På ranglisten pr.1. november som var gældende for 
denne runde havde JJB således 2609 point, HP 2579 og SK 2511 point i mixdouble, mens JJB havde 2597 po-
int, HP 2607 og SK 2500 point i damedouble.  
  
Af §35, stk. 4 fremgår det at: ”En klub kan kun inden for samme spillerunde anvende en spiller på lavere range-
rende 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.” Da både JJB og HP på Gentofte 4 har mere end 50 point på ranglisten i begge de anvendte 
kategorier i forhold til SK på Gentofte 3, er begge spillere ulovligt benyttet, og Gentofte 4 taber derfor alle 
kampe hvor disse spillere indgår samt alle underliggende kampe i samme kategori. 
 
 
Svar fra Gentofte  
Badminton Danmark (BD) har den 11. december 2018 via mail anmodet Gentofte om svar på protesten. Gen-
tofte har den 17. december 2018 via formular fremsendt deres svar på de fremførte protestforhold. Svaret 
skulle jfr. § 53 stk. 3 i DH-reglementet være indsendt senest 5 dage efter anmodningen fra BD om svar. Svaret 
skulle således være indsendt senest den 16. december. Svaret er altså indsendt for sent og indgår derfor ikke i 
Holdturneringsudvalgets behandling af sagen. 
 
 
Holdturneringsudvalgets sagsbehandling og afgørelse  
Holdturneringsudvalget (HU) har vurderet sagen og argumenterne i den indsendte protest.  
HU har kontrolleret de omhandlede spilleres pointtal på den for holdrunden gældende rangliste (november 
ranglisten), og HU kan på denne baggrund konstatere, at de af SAIF anførte ranglistepoint for spillerne er kor-
rekte.  
  
HU har endvidere kontrolleret, at de tre spillere er opstillet i Damedouble og Mixdouble på henholdsvis Gentofte 
3 (Susanne Kaufmann (SK)) og Gentofte 4 (Julie Jensen Bendtsen (JJB) og Hannah Perregaard (HP)) i den 
omhandlede spillerunde (6).  
  
Da JJB og HP begge har mere end 50 point flere end SK i begge de to kategorier (DD og MD) er JJB og JP an-
vendt på Gentofte 4 i strid med DH reglementets §35 stk. 4, som SAIF anfører i sin protest.  
  
Protesten tages derfor til følge, og Gentofte taberdømmes i 1. MD og 2. MD samt i 1. DD. Resultatet af hold-
matchen ændres til 5-8 i SAIF’s favør.  
  
I henhold til reglementet idømmes Gentofte endvidere en bod på kr. 2.000, - kr., og det af SAIF indbetalte depo-
situm tilbagebetales. 
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Afsluttende bemærkninger  
Det skal bemærkes, at Holdturneringsudvalgets afgørelse i henhold til DH-reglementets § 55 kan indbringes for 
Badminton Danmarks Appeludvalg.  
Endvidere skal det understreges, at Holdturneringsudvalgets medlem Thomas Irving Pedersen, som følge af 
inhabilitet ikke har deltaget i behandlingen af protestsagen.  
  
  
  
På Holdturneringsudvalgets vegne  
  
 
Leon Ringbo 


