
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Brøndby den 27. september 2019 

 

2. division pulje 2, kamp 364257 
Protest fra Odense OBK 2 mod Ikast 2 vedr. holdopstilling i spillerunde 1 

 
  

Protesten fra Odense OBK 
Badminton Danmark har den 10. september modtaget en protest fra Odense OBK vedrørende 
holdopstillingen i holdkamp 364257 mellem Odense OBK 2 og Ikast 2. 
 
I protesten refererer Odense OBK til holdturneringsreglementets § 38 stk. 1, og anfører herefter følgende: 
 
I § 38 stk. 1 står følgende: Den først offentliggjorte rangliste i en ny måned er gældende for holdsætning fra 
den 10. i den pågældende måned til og med den 9. i den efterfølgende måned. Ranglisten angives på 
BadmintonPlayer med eksempelvis ”september ranglisten (senior). Da kampen imellem Ikast 2 og Odense 
OBK 2 blev afviklet d. 9. september, så er det ”August-ranglisten”, som er gældende for holdkampen. Ikast 
har i denne kamp opstillet Philip Kidmose Henriksen (3174 point) og Mathias Solgaard (3150 point) i 2. HD. 
De har tilsammen 6334 point i HD. I 3 HD er opstillet Lasse Ejstrup Brunse (3139 point) og Benjamin Illum 
Klindt (3354 point). De har tilsammen 6493 point. Dette er en forskel på 169 point (64936324 = 169). Der er 
derfor tale om et brud på reglementet jf. § 38 stk. 3, som siger følgende: I double opstilles parrene efter 
summen af spillernes ranglistepoint i double. Parret med flest point i double placeres i 1. double, parret med 
næstflest point i double placeres i 2. double osv. Såfremt pointforskellen i double er 100 point eller derunder 
på 2 par, kan klub- ben selv bestemme de to pars indbyrdes placering. Ikast har derfor stillet ulovligt op, og 
derfor mener vi, at Ikast skal taberdømmes i både 2. HD og 3. HD, da pointforskellen imellem disse 2 par er 
mere end 100 point. 3 HD har altså 169 point mere end 2. HD. Dette vil give en ændring af resultatet til 7-6 i 
Ikast favør. 
 
Svar fra Ikast 
Ikast har den 17. september via e-mail til BD’s administration anført følgende 
 

Ikast har ikke yderligere kommentarer til protesten.  
 
 
Holdturneringsudvalgets sagsbehandling og afgørelse 
Holdturneringsudvalget (HU) har vurderet sagen og de to klubbers synspunkter. 
 
HU har kontrolleret de omhandlede spilleres pointtal på den for holdrunden gældende rangliste til ”August 
ranglisten (senior)”. 
 
HU kan på denne baggrund konstatere, at Philip Kidmose Henriksen (3174 point) og Mathias Solgaard 
(3150 point) i 2.HD samlet har 6324 point, og at Lasse Ejstrup Brunse (3139 point) og Benjamin Illum Klindt 
(3354 point) samlet har 6493 point i 3. HD. 
 
Ifølge reglerne for holdsætning af doubler på samme hold (§ 38 stk. 3 i DH-reglementet), skal parrene 
opstilles efter den samlede sum af spillernes ranglistepoint i double.  
 
 



 
 

 
 
 
Parret med flest point i placeres i den højest rangerede double. Dog kan klubben selv bestemme de to pars 
indbyrdes placering, hvis pointforskellen er maksimalt 100 point. 
 
Pointforskellen på Ikast’s 2. HD og 3. HD er 169 på den for kampen gældende rangliste. 
 
På denne baggrund konkluderer HU, at de 3. HD med Lasse Ejstrup Brunse og Benjamin Illum Klindt skulle 
have været opstillet i 2. HD i stedet for Philip Kidmose Henriksen og Mathias Solgaard. 
  
Konsekvens ved overtrædelser af reglementets fremgår af § 54, hvor der i stk. 2 er anført:  
  
Ved overtrædelse af §§ 31-33 eller 38 skal den klub, der har forset sig, miste sejren i den eller de kampe, 
som den begåede ulovlighed kan have haft indflydelse på. Sådanne kampe vindes af modparten med 21-0, 
21-0 (w.o.).  
  
Ikast taber dermed 2. HD og 3. HD på w.o., og kampens resultat ændres således fra 9-4 til 7-6 i Ikast’s favør. 
I henhold til reglementet idømmes Ikast endvidere en bod på 2.000,- kr. og det af Odense indbetalte 
depositum tilbagebetales. 
 
 
Afsluttende bemærkninger 
Det skal bemærkes, at Holdturneringsudvalgets afgørelse i henhold til DH-reglementets § 57 kan indbringes 
for Badminton Danmarks Appeludvalg. 
 
 
 
På Holdturneringsudvalgets vegne 
 
Erik Markussen 

 


