
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brøndby den 1. november 2019 

 

1. division pulje 2, kamp 364203 
Protest fra Ikast FS Badminton mod Greve Strand Badminton vedrørende 

holdopstilling i spillerunde 3 (2) 
 

  

Protesten fra Ikast FS Badminton (Ikast) 
Badminton Danmark har den 8. oktober 2019 modtaget en protest fra Ikast vedrørende holdopstillingen i 
holdkamp 364203 mellem Ikast og Greve 2. 
 
Ikast’s påstand er: 
Greves herrer stillet forkert op/en spiller var rykket ned på 2. holdet, da Dey Subhankar er ulovlig på 1. 
holdet, da han ikke er registreret på ranglisten i en af de to kategorier, som han spillede. Resultatet skal 
derfor ændres fra 9-0 til 3-6. 
 
Sagsfremstilling: 
Protestskrivelse: Ikast FS Badminton ønsker at protestere over Greves opstilling i kamp nr. 364203 afviklet 
lørdag den 5. oktober kl. 16.00 i Greve (runde 3). Ifølge DH-reglementet og ranglistereglementet (§6, stk. 4), 
skal man senest 12 hverdage forinden deltagelse i DH-turneringen være indplaceret på den danske rangliste 
i den eller de kategorier, som spilleren skal deltage i. I kamp 364148 i Badmintonligaen (runde 3) mellem 
Greve og Solrød Strand deltog Greves Dey Subhankar i 1. HS og 2. HD. Dey Subhankar er alene 
indplaceret på ranglisten i herresingle, og må således ifølge reglementet ikke spille andre kategorier, uden at 
være indplaceret forinden kampens afvikling. Det er således vores klare vurdering, at Dey Subhankars 
deltagelse på Greves 1. hold i herredouble er ulovlig jf. §6, stk.4.Det har den konsekvens, at herrerne 
benyttet af Greve i 1.divisionskampen mod Ikast også er ulovlige anvendt, da det ikke efterfølgende kan 
vurderes, hvilken eller hvilke spillere, der skulle have deltaget i stedet for. Man vil fx ikke bare kunne have 
flyttet én af doubleherrerne fra 1. division op på holdet i stedet for Dey Subhankar i den kategori, da Greve 
allerede stiller med det maksimalt tilladte antal spillere på holdet; 5 stk.Det kan nævnes at, Greve ikke ville 
kunne have undladt at bruge Dey Subhankar, da anden herresingle Kalle Kaljonen heller ikke er indplaceret 
på ranglisten i herredouble. Det er derfor Ikast FS Badmintons holdning, at resultatet af kamp 364203 skal 
ændres fra 9-0 til 3-6 i favør af Ikast FS Badminton, da Greve skal taberdømmes i herrekampene. 
 
Til støtte for dette anfører Ikast følgende: 
§6, stk. 4. Man skal senest 12 hverdage forinden deltagelse i DH-turneringen være indplaceret på den 
danske rangliste. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Svar fra Greve Strand Badminton (Greve) 
Greve har den 21. oktober 2019 via formular fremsendt deres svar på de fremførte protestforhold.  
 
Greve påstår at protesten skal afvises. 
 
Sagsfremstilling: 
Først og fremmest må vi fra GSB´s side anerkende at vi har lavet en fejl i kamp nr. 364148 ved at benytte 
Subhankar Dey i HD i den pågældende kamp. Når det er sagt må vi også fremhæve at dette på ingen måde 
har haft indflydelse på vores holdopstilling til kamp 364203.Såfremt vi have benyttet en anden spiller end 
Subhankar Dey i kamp 364148, ville denne spiller have deltaget som ekstra herre jf. § 37 stk. 1, og ville uden 
problemer kunne spille kamp 364203 også.Argumentet om at det ikke kan vurderes hvilken spiller der ville 
blive benyttet i stedet for Subhankar Dey må vi klart afvise, med henvisning til at placering på ranglisten 
afgør dette, og i pågældende tilfælde ville vi have benyttet Sebastian Bugtrup. Da der ikke er nedlagt protest 
over vores opstilling i kamp 364148, og vore opstilling i kamp 364203 under alle omstændigheder havde 
været den samme, mener vi at de 2 resultater bør fastholdes. 
 
Til støtte for dette anfører Greve følgende: 
Om vi havde benyttet Subhankar Dey eller Sebastian Bugtrup i ligakamp 364148 ville ikke have indflydelse 
på vores opstilling i kamp 364203 j.f. § 37 stk. 1 om brug af ekstra spiller. 
 
 
Holdturneringsudvalgets sagsbehandling og afgørelse 
Holdturneringsudvalget (HU) har vurderet sagen og de to klubbers synspunkter. 
 
Af holdturneringsreglementets §38, stk. 5 fremgår det bl.a.: 
”Hvis det højere rangerende hold ligger i Badmintonligaen eller 1. division, skal samtlige spillere på det 
lavere rangerende hold sammenlignes med hver enkelt spiller af samme køn på det højere rangerende hold 
med henblik på at afgøre, om spillerne på det lavere rangerende hold er lovlige. 
Der skal udelukkende ske en sammenligning i den eller de kategorier, som spillerne på det højere rangerede 
hold hver især deltager i. Det er således uden betydning for sammenligningen, hvilke kategorier spillerne på 
lavere rangerende hold deltager i. 
For at en spiller skal være lovlig på det lavere rangerende hold, skal den pågældende være lavere placeret 
eller have maksimalt 50 points flere på KATEGORI-ranglisten i mindst én af de kategorier, som spillerne på 
det højere rangerende hold deltager i.” 
 
Dey Subhankar er Greves højest rangerede spiller i HS, hvor han på den for holdrunden gældende rangliste 
(september-ranglisten) har 4.600 point. Den højest rangerede HS-spiller på Greves 2. hold har til 
sammenligning 3703 point. 
Greves holdopstilling på 2. holdet er således lovlig i henhold til reglementet. 
 
Med denne begrundelse afvises protesten og resultatet af holdkampen fastholdes uændret (9-0 i Greves 
favør). Det af Ikast indbetalte protestgebyr fortabes. 
 
Det skal bemærkes, at HU’s afgørelse i henhold til holdturneringsreglementets §57 kan indbringes for BD’s 
appeludvalg. 
Det skal desuden bemærkes, at HU’s Jacob Christensen ikke har deltaget i behandlingen af sagen som 
følge af inhabilitet. 
 
 
På Holdturneringsudvalgets vegne 
 
Leon Ringbo 
 


