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Danmarksserien Øst pulje 2 grundspil, kamp 322605  

Protest fra Team Vejleå mod Hvidovre 3 vedrørende forkert holdopstilling 

 
 

Badminton Danmark har den 9-10-2018 via formular modtaget en protest vedrørende forkert holdopstilling i 
holdmatch 322605 mellem Team Vejleå og Hvidovre 3.  
  
Som følge heraf skriver de 2 klubber: 
 
Protesten fra Team Vejleå  
Hvidovres havde i 2. herresingle Tobias Rhein Larsen ranglistepoint 3076 Hvidovre havde i 4. herresingle Mor-
ten Matthiessen Rangliste point 3137 Difference 61 point, og da der ikke længere er en 10-15% regel men en 
regel om maksimum 50 point i bufferzone i singler, mener vi at Hvidovre stillede ulovligt op i rækkefølgen i her-
resingler, for at kunne vinde 4 herresingle med deres 2 bedste. Resultatet har betydning da Team Vejleå med 
sejr i 3 og/eller 4 single havde vundet 8-5 eller 9-4 og dermed fået alle 3 point i stedet for nu kun 2 point ved en 
7-6 sejr. 
 
 
Svaret fra Hvidovre 
Team Vejleå mener at Tobias Rhein Larsen er sat ulovligt i 2. HS, fordi Morten Matthiessen som spillede 4. HS, 
har flere point. Tobias er U17 spiller og derfor spiller ranglisten ingen rolle. Dog skal de tilføjes at Tobias under 
opvarmningen vrider rundt og derfor har store smerte i sin Herresingle. Han trækker sig derefter også fra herre-
doublen. Derfor kan det på det spillemæssige niveau på dagen godt have set ud som om der var stor niveau-
forskel. 
 
 
Holdturneringsudvalgets sagsbehandling og afgørelse  
Holdturneringsudvalget (HU) har vurderet protestsagen og de to klubbers synspunkter.  
 
På den baggrund konkluderer HU, at Hvidovre har stillet korrekt op i henhold til DH-reglementets § 35 stk. 2 og 
som følge heraf afvises protesten.  
  
Tobias Rhein Larsen er U17 spiller og han skal derfor ikke opstilles efter ranglisten, men skal i stedet placeres 
ind i rækkefølge efter spillestyrke, hvor den stærkeste spiller skal stå øverst.   
  
Det oprindelige resultat på 6-7 fastholdes.  
  
Det af Team Vejleå indbetalte depositum fortabes.   
  
§ 35 lyder som nedenstående:  
 
§35   

1. Den først offentliggjorte rangliste i en ny måned er gældende for holdsætning fra den 10. i den pågæl-
dende måned til og med den 9. i den efterfølgende måned. Har en klub mere end et hold med i turne-
ringen, og der indenfor samme spillerunde skal anvendes forskellige ranglister ved udtagelse af spil-
lere til 2 hold, så skal den tidligste rangliste benyttes ved udtagelse af spillere til det først spillende 
hold. Udtagelse af spillere til det næst spillende hold skal ske efter den rangliste, der er gældende for 
dette holds spilledato jf. § 35 stk. 1 (2. afsnit).   
Når spillerne til de pågældende hold er udtaget, skal den aktuelle rangliste benyttes til opstillingen på 
det enkelte hold jf. stk. 2 og 3.   
Hver enkelt klub er ansvarlig for at spillerne på eget hold er opstillet i overensstemmelse med neden-
stående regler:  
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Når en match igangsættes skal alle spillere være på spillestedet. Mangler et hold en eller flere spillere 
skal holdet rykke de tilstedeværende spillere op på holdskemaet så de højst rangerende kampe kan 
spilles. En spiller må ikke ved en sådan rokade skifte kategori (fx fra mixeddouble til single). Holdet kan 
ikke indsætte reserver eller konstruere nye doublepar.   

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.   
 

 
  
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  
 
  
Jacob E. Christensen   


