
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brøndby den 28. oktober 2019 

 

Danmarksserien pulje 3, kamp 364429 
Protest fra Bolbro mod Kolding BK 3 vedrørende ændring i holdopstilling 

efter tidsfrist i spillerunde 2 
 

  

Protesten fra Bolbro 
Badminton Danmark har den 23. september 2019 modtaget en protest fra Bolbro vedrørende ændring i 
holdopstilling efter tidsfristen for offentliggørelse af holdskema i holdmatch 364429 mellem Kolding BK 3 og 
Bolbro. 
 
Bolbros påstand er, at kampen bør ende 2-11 til Bolbro, da 2., 3. og 4. HS samt 2. og 3.HD er blevet ændret 
efter kendskab til Bolbros holdopstilling 
 
Bolbro´s argumentation er følgende: 
 
Vi ønsker med denne protest at opnå at den holdseddel der blev indsendt og offentliggjort 12.30 fra Kolding 
BK 3 bliver den gyldige, da det er hvad reglerne foreskriver og der hermed ikke kan opnås en 
konkurrencemæssig fordel ved at se modstanderens opstilling. Dermed bør 2., 3. og 4. HS tildeles sejr til 
Bolbro, hvilket betyder at holdkampen ender 3-10. Dette skyldes at Magnus B. Kristensen i 4. HS altså her 
vil have for mange ranglistepoint kontra 2. og 3. HS, og at Kolding hermed har stillet forkert op efter styrke.  
 
I forbindelse med afviklingen af kampen imod Kolding BK 3, skal der som reglementet fremgår, indgives en 
holdseddel digitalt senest 30 minutter før kampstart. Da klokken er 12.30, ser vi (Bolbro) således Koldings 
holdopstilling og dermed modstandere i de forskellige kategorier. Ca. 10 minutter før kampstart kommer 
Kolding hen til os og fortæller at de har ændret holdopstillingen efter offentliggørelse, da de fandt ud af at 4. 
HS havde for mange point. Kolding har således byttet rundt på 2. HS: Jeppe Helenius og 4. HS Magnus B. 
Kristensen. Dette er sket efter at de har set vores holdopstilling, og da vi har mulighed for at stille vores 4 
herresingler efter lyst da de er indenfor 50 points margin, giver det hermed Kolding en stor 
konkurrencemæssig fordel uanset om det var hensigten eller ej. Herudover undrer vi os over at det lige er 2. 
og 4. hs der skal byttes, da 4. hs også kunne have spillet 1. hs og at 4. hs ender med at have flere point end 
3. hs mv.  
 
Vi mener at en regel er en regel, som vi selv har tabt på ved at fejle førhen. Hvis man kan undskylde sig med 
en indtastnings-fejl og dermed ændre holdopstilling efter man har set modstanderholdet, dør hele formålet 
ved at have en deadline og offentliggørelse samtidigt. Bliver dette godtaget, vil man kunne begynde at 
spekulere i at se modstanderens opstilling og herefter ændre sin egen. Jf. §39 fremstår det at 
holdopstillingen skal indgives digitalt senest 30 minutter før kampstart for danmarksserien, og det er denne 
paragraf vi ikke finder overholdt her, da den altså er ændret ca. 12.50 (Verbalt til Bolbro), vi kan ikke se det 
konkrete ændringstidspunkt.  
 
Inden for klagefristen har Bolbro fremsat en yderligere påstand og hertil anføres: 
 
Som aftalt telefonisk, ønsker vi således også at klage over rokaden i 2. og 3. HD ud fra samme 
protestbaggrund som tidligere fremsendte. 
 



 
 

 
Vi mener derfor at kampen bør ende 2-11 til Bolbro, da 2., 3. og 4. HS samt 2. og 3.HD er blevet ændret 
efter kendskab til Bolbros holdopstilling. 
 
 
Svar fra Kolding BK 3 
Kolding BK 3 har den 26. september 2019 via formular fremsendt deres svar på de fremførte protestforhold.  
 
Kolding BK 3´s påstand er at fastholde resultatet 6-7 til Bolbro.  
 
Kolding BK 3´s argumentation er følgende:  
 
Cheftræner Mads Selmer Kolding BK bytter om på 2 og 4 hs 10 minutter før kampstart, da han opdager at 
opstillingen ikke overholder reglerne. Ændringen accepteres af Bolbro.  
 
Da holdopstillingen bliver offentliggjort en halv time før kampstart opdager ungdomscheftræner Steen 
Thomsen Kolding BK, som ankommer til hallen på det tidspunkt, at seniortræner Mads Selmer har lavet en 
fejl i opstillingen. Mads har sat Magnus Bach Kristensen i 4 hs selvom hans point gør, at han bør stå i 2 hs. 
De snakker om det og Mads laver en rokade på et stykke papir hvor 2 og 4 hs bliver byttet om. Mads går 
over til Bolbro og siger han beklager han har lavet en opstilling som er usportslig og i strid med reglerne og 
derfor har lavet rokaden. Han har set modstanderens opstilling, men ikke spekuleret hvad der sportsligt er 
bedst for os, men kun på reglerne. Bolbro siger at det er ok og at det ikke er noget problem. Bolbro klager 
over 1,2 og 3 hs, men vi kan ikke se hvordan det vedrører 3 hs da den er uændret og sportslig korrekt. Vi er 
meget uforstående over Bolbro efterfølgende nedlægger protest, de accepterer rokaden og vi har aldrig før 
oplevet at vi ikke kan finde ud af tingene i hallen hvis vi er uenige om holdopstillinger eller lignende. 
Alternativet til denne situation ville være, at Mads ikke skulle have sagt noget da han opdagede fejlen, men 
det ville være dybt usportsligt og ikke noget vi kan stå inde for.2. Bolbro klager ligeledes over at vi har 
ændret i hd efter offentliggørelsen. Det er direkte usandt. kl. 9.44 skriver Mads til mig på mit job at han har 
lavet en fejl i hd som gør at Magnus Bach og Jonas Segato skal stå i 2 hd og Arthur Silberling og Jeppe 
Helenius i 3 hd. Det retter jeg umiddelbart efter, kan jeg jeg også se på butikkens videoovervågning, og efter 
jeg har lavet rettelsen lukker jeg siden ned og åbner den igen for at dobbelt tjekke og rettelsen er gået 
igennem. Jeg har snakket med Ina Thomsen klubbens formand og kasserer Anne Wind som sidder ved 
dommerbordet. De kan bekræfte, at de ikke har pillet ved hd`erne og at min ændring stod korrekt. De har 
kun ændret ved 2 og 4 hs omend de havde lidt problemer med det.  
 
 
Holdturneringsudvalgets sagsbehandling og afgørelse 
Holdturneringsudvalget (HU) har vurderet sagen og de to klubbers synspunkter. 
 
Sagen vedrører holdturneringsreglementets § 39, stk. 1, hvoraf følger: 
 
”Holdopstillingerne skal indtastes via BadmintonPlayer efter følgende tidsfrister: 
Badmintonligaen og divisioner: En time før holdkampens begyndelsestidspunkt.  
Danmarksserien: indtastes holdopstillingerne senest 30 min. før holdkampens begyndelsestidspunkt…..”  
 
Reglen er, at holdopstillingen skal indtastet 30 min. før kampstart og det betyder også, at det er dette hold, 
der skal stille til start og afvikle kampen. En ændring efter fristen vil potentielt kunne give det ene hold en 
fordel ved at kende det andet holds opstilling på tidspunktet, hvor holdsedlen ændres. 
 
Udgangspunktet er således, at der ikke efter fristen er mulighed for at ændre i holdsætningen. HU vurderer 
dog, at der I helt særlige tilfælde kan afviges fra dette. Det kan eksempelvis være, hvis de to klubber begge 
accepterer ændringen i holdsætningen efter fristen. 
 
HU vurderer, at det i den konkrete sag ikke er dokumenteret, at begge klubber har accepteret denne 
ændring i holdsætningen efter fristen.   
  
Kolding BK 3 anerkender, at de har ændret i holdopstillingen efter fristen i § 39, stk. 1 for så vidt angår HS, 
men afviser at, de har ændret i HD rækkefølgen.  



 
 

 
 
Badminton Danmarks administration har til sagen bemærket:  
 
”På baggrund af svaret fra Kolding har vi endnu engang testet systemet for registrering af ”ændringer efter 
frist for udveksling af holdopstillinger”. 
 

Vi har testet det flere gange i går, og det viser sig at der desværre er en fejl, hvilket betyder at Kolding meget 
vel kan have ret i, at klubben ikke har ændret i HD’erne, men kun i HS’erne.” 
 
På baggrund af svaret fra Badminton Danmarks administration kan det ikke dokumenteres/bevises, at 
Kolding BK 3 har ændret i HD rækkefølgen efter tidsfristen og Kolding BK 3 får derfor medhold i påstanden 
om, at de ikke har ændret i HD rækkefølgen.  
 
Da Kolding BK 3 har ændret i HS rækkefølgen efter tidsfristen i holdturneringsreglementets §39, stk. 1 
konkluderer HU, at Bolbro får medhold i påstanden om, at 2 HS, 3 HS og 4 HS taberdømmes af Kolding BK 
3.  
 
På denne baggrund konkluderer HU, at resultatet af kampen ændres fra 6-7 til 3-10 i Bolbro´s favør.  
 
Afsluttende bemærkninger 
Konsekvens ved overtrædelser af reglementet fremgår af § 54, hvor der i stk. 1 er anført:  
 
”HU kan ved overtrædelse af dette reglements bestemmelser ændre holdkampens resultat eller fastsætte ny 
holdkamp. I øvrigt kan HU idømme klubben bøde (se ”Takstblad” på Badminton.dk).”  
 
I henhold til reglementet idømmes Kolding BK 3 en bod på 2.000,- kr. og det af Bolbro indbetalte depositum 
tilbagebetales.  
 
Det skal bemærkes, at HUs afgørelse i henhold til reglementets § 57 kan indbringes for Badminton 
Danmarks Appeludvalg.  
 
 
På Holdturneringsudvalgets vegne 
 
Jacob Christensen  
 


