
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brøndby den 1. november 2019 

 

Danmarksserien pulje 1, kamp 364377 
Protest fra Silkeborg mod abc Aalborg 3 vedrørende holdopstilling i 

spillerunde 3 
 

  

Protesten fra Silkeborg (SBK) 
Badminton Danmark har den 6. oktober modtaget en protest fra Silkeborg vedrørende holdopstillingen i 
holdkamp 364377 mellem Silkeborg og abc Aalborg 3. 
 
I protesten anfører SBK følgende:  
 
Abc Aalborg 3 benytter i den pågældende kamp Frederik Houlberg i 1. HS og 1. HD. På abc Aalborg 2 i 3. 
division benyttede klubben i samme runde og på samme dato (kampnr. 31336671) Mathias Pedersen i 4. HS 
og 2. HD. 
 
Frederik Houlbergs NIVEAU- rangliste point på september ranglisten, som benyttes til denne holdkamp, da 
spilledatoen er før d. 9. Oktober (jf. §38 stk. 1) er 3279. Mathias Pedersens placering på september 
NIVEAU-ranglisten er 3225. Pointforskellen på Mathias Pedersen og Frederik Houlberg er over de tilladte 50 
point på NIVEAU-ranglisten (jf. §38 stk. 4). Derfor må Frederik Houlbergs deltagelse på abc Aalborg 3 i den 
pågældende kamp anses, som værende ulovlig. På den baggrund anmoder vi om at kampens resultat 
ændres til 11- 2 til Silkeborg Badminton Klub. 
 
Svar fra abc Aalborg 3 (abc) 
abc har den 11. september via formular fremsendt deres svar på de fremførte protestforhold.  
abc anfører følgende: 
 
abc Aalborg har spillet holdkamp ude mod Silkeborg BK. Holdkampen er forløbet fint med en sejr til abc 
Aalborg på 8-5. Silkeborg BK har sidenhen med deres protest gjort opmærksom på, at Frederik Houlberg 
med Badminton ID 920421‑01 har været ulovlig placeret på holdkortet, da Mathias Pedersen med 
BadmintonID010810‑02 i samme runde spillede på 3. Division. 
 
Ifølge Holdturneringsreglementet §38 stk. 4 må abc Aalborg erkende, at fra september ranglisten har 
Frederik Houlberg 54 point flere end Mathias Pedersen på NIVEAU-ranglisten. Den maksimale tilladte 
pointforskel er 50 point, så Frederik Houlberg har desværre 4 point for meget end Mathias Pedersen. Vi har 
desværre talt forkert og troede derfor Frederik Houlberg var tilladt at bruge på danmarksserien mod 
Silkeborg BK. Vi kan dog ikke se hvorfor resultatet skal ændres til 11-2 i Silkeborgs favør. Jf. §54 stk. 2 i 
Holdturneringsreglementet bør abc Aalborg kun tabe de kampe Frederik Houlberg har haft indflydelse på. De 
kampe Frederik Houlberg har haft indflydelse på er 1.HS og 1.HD. abc Aalborg mener derfor at protesten om 
at resultatet skal ændres til 11-2 til Silkeborg BK bør afvises, og at resultatet kun ændres til 7-6. 
 
 
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 udtagelse af spillere til holdene (Niveau-ranglisten pr. 1. september). HU kan på denne  



 
 

 
 
 
 
baggrund konstatere, at det er korrekt, at Frederik Houlberg (1. HS og 1. HD på abc3) har flere end 50 point 
mere end Mathias Pedersen (4. HS og 2. HD på abc2).  
 
abc’s 2. hold er placeret i 3. division, og reglerne for udvælgelse af spillere til klubbens 2. og 3. hold fremgår 
af § 38 stk. 4 i det aktuelt gældende holdturneringsreglement: 
 
Hvis det højere rangerende hold ligger i 2. division og nedefter, kan en klub inden for samme spillerunde kun 
anvende en spiller på et lavere rangerende hold, såfremt spilleren er lavere placeret på NIVEAU-ranglisten 
end de af klubbens 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 på NIVEAU-
ranglisten. 
 
På denne baggrund konkluderer HU, at Frederik Houlberg er ulovligt anvendt på abc’s 3. hold. 
Protesten fra SBK tages derfor til følge. 
 
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.). 
 
Da den ulovlige spiller er anvendt i 1. HS og 1. HD, og dermed kan have haft indflydelse på, hvordan der er 
stillet op i de underliggende kampe, taberdømmes abc i følgende kampe: 1. HS, 2. HS, 3. HS, 4. HS, 1. HD, 
2. HD og 3. HD. 
 
Resultatet af holdkampen ændres således fra 5-8 i abc’s favør til 11-2 i SBK’s favør. 
I henhold til reglementet idømmes abc endvidere en bod på 2.000,- kr., og det af SBK indbetalte depositum 
tilbagebetales. 
 
 
Afsluttende bemærkninger 
Det skal bemærkes, at Holdturneringsudvalgets afgørelse i henhold til DH-reglementets § 57 kan indbringes 
for Badminton Danmarks Appeludvalg. 
 
Endvidere skal det understreges, at Holdturneringsudvalgets medlem Jacob E. Christensen, som følge af 
inhabilitet ikke har deltaget i behandlingen af protestsagen. 
 
 
 
 
På Holdturneringsudvalgets vegne 
 
Thomas Irving Pedersen 
 
 


