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Protest fra Tarup-Pårup mod Dalum Hjallese BK vedrørende forkert holdopstilling 

 
 

Badminton Danmark har den 31-10-2018 via formular modtaget en protest vedrørende holdopstilling (rangli-
ste) i holdmatchen 3221553 mellem Dalum Hjallese BK 2 og Tarup-Pårup, som sluttede 6-7. 
 
Protesten fra Tarup-Pårup  
Dalum Hjallese har opstillet Jacob Q. Petersen (point = 3129) og Amalie Uggerly (point = 2509) i 2 mix. De har 
tilsammen 5638 point. I 1. mix er Frederik Nordkvist (point = 3103) og Amalie Busk (point = 2403) opstillet med 
tilsammen 5506 point. Det betyder at 2 mix har 132 flere point end 1 mix. Holdopstillingen i 1 og 2 mix er der-
med ulovlig.  
  
Holdopstillingen er et brud på § 35, stk. 3 i DH-reglementet: “I double opstilles parrene efter summen af spiller-
nes ranglistepoint. Parret med flest point placeres i 1. double, parret med næstflest point placeres i 2. double 
osv. Såfremt pointforskellen er 100 point eller derunder på 2 par kan klubben selv bestemme de to pars indbyr-
des placering...”. Uanset om der kigges på ranglisten: “01-10-2018 Oktober ranglisten”, eller kigger på “seneste” 
rangliste, står spillerne med samme pointantal.  
  
Som følge af dette mener Tarup-Pårup, at kampens resultat skal ændres til 8-5 i Tarup-Pårups favør. 
 
 
Svaret fra Dalum Hjallese BK  
Vi har desværre stillet forkert op ift. ranglisten. Vurderingen var fra træneren da Amalie Uggerly kom med på et 
afbud, at hun som skadet spiller med både skulder og rygskade, IKKE var bedre i konstellation med Jacob Q, 
end Amalie Busk og Frederik Nordkvist efter den nye rangliste. Amalie har også kun spillet serie 1 denne sæ-
son. Den nye rangliste er svær at skulle genplacere i, men der mangler en genplacering fra vores side på Ama-
lie Busk. Hvilket vi selvfølgelig selv er skyld i. Men det ændrer ikke på at vi har stilet op efter styrkemæssigt. 
 
 
Holdturneringsudvalgets sagsbehandling og afgørelse  
Holdturneringsudvalget (HU) har vurderet protestsagen og de to klubbers synspunkter.  
  
Spillernes point på ranglisten pr. 1. oktober er som anført i protesten, og dermed har 2. mixdouble for Dalum 
Hjallese BK 132 point mere tilsammen end spillerne der er opstillet i 1. mix. At Dalum Hjallelse BK anfører, at 
der er stillet op en styrkemæssig vurdering, har ingen relevans i denne sammenhæng, da dette kun gælder i 
forbindelse med indplacering af U17-spillere på holdet jf. §35 stk. 3 i DH-reglementet.  
På denne baggrund konkluderer HU, at Dalum Hjallese BK har stillet forkert op i henhold til DH-reglementets § 
35 stk. 3, og som følge heraf gives der medhold i protesten.  
Dalum Hjallese BK taber begge mixdoubler, og resultatet ændres fra 7-6 til 8-5 i Tarup-Pårups favør.  
Dalum Hjallese BK idømmes en bod på kr. 2.000 jf. BD’s gebyroversigt, og det af Tarup-Pårup indbetalte depo-
situm tilbagebetales.  
  
  
Afsluttende bemærkninger  
Det skal bemærkes, at Holdturneringsudvalgets afgørelser i henhold til DH-reglementets § 55 kan indbringes 
for Badminton Danmarks Appeludvalg.   
  
  
  
På Holdturneringsudvalgets vegne  
  
Thomas Irving Pedersen 


