
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Brøndby den 4. november 2019 

 

Danmarksserien pulje 4, kamp 364466 

Protest fra Tarup Paarup mod Team Fyn 2 vedrørende holdopstilling i 
spillerunde 4 d. 23.10.2019 

 
  

 
Badminton Danmark har den 27.10.2019 modtaget en protest fra Tarup Paarup vedrørende holdopstilling i 
holdmatch 364466 mellem Tarup Paarup og Team Fyn 2. 
 
 
Protesten fra Tarup Paarup 
I protesten henviser Tarup Paarup til holdturneringsreglementets §38 stk. 4, og anfører herefter: 
 
Team Fyn stiller med Lykke Rasmussen i single og DD på 2. holdet (danmarksserie) i stedet for 1. holdet (2 
division.), hvor hun normalt spiller. På 1. holdet bruges Henriette Jensen og Sofie Skalshøj Kolmos 
tilsvarende i single og DD. På gældende rangliste (oktober) har Lykke Rasmussen 2728, og Sofie Skalshøj 
Kolmos 2665, hvilket er forskel på 63 point. Lykke Rasmussen må derfor ikke spille single og DD på 2. 
holdet, mens Sofie spiller på 1. holdet. Lykke Rasmussen vinder 1 Ds. Og 1 DD, hvilket betyder at resultatet 
bliver 7-6 til TPI. Dette bør ændres til 9-4 til TPI.  
 
 
Svar fra Team Fyn 
Team Fyn har den 1.11.2019 fremsendt mail med deres svar på de fremførte protestforhold.  
 
Af mailen fremgår: 
Vi må fra Team Fyns side konstatere, at vi ikke har sat os godt nok ind de nye ranglisteregler og ikke været 
opmærksomme på, at NIVEAU-ranglisten er den, vi skal kigge på først, når vi sætter hold. 
 

Hermed erkender vi, at vi har brugt Lykke Rasmussen ulovligt på vores Danmarksseriehold. 
 

Der ligger ingen snyd-forsøg bag vores handling. Lykke kunne ikke spille på vores første-hold lørdag d. 26-
10, og så kiggede vi på, om vi kunne bruge hende på 2. holdet, så hun ikke skulle stå helt over i den runde. 
Her kiggede vi kun på DS-ranglisten, hvor Lykke stod placeret med færre points end både Henriette Jensen 
og Sofie Kolmos, som vi brugte på 1. holdet. Så plejer det jo at være OK. 
 
Vi beklager, at vi ikke har fået læst reglerne grundigt nok! 
 

På den baggrund undlader vi at svare via protestformularen, da det bare er ekspeditionssag. 
 
 
Holdturneringsudvalgets sagsbehandling og afgørelse 
Holdturneringsudvalget (HU) har vurderet sagen og de to klubbers synspunkter. 
 
 



 
 

 
 
HU har kontrolleret de omhandlede spillers pointtal på den for holdrunden gældende rangliste ”oktober 
ranglisten (senior)”. 
 
HU kan på den baggrund konstatere, at det er korrekt, at Lykke Rasmussen (Team Fyn 2) har 2728 point, og 
Sofie Skalshøj Kolmos har 2665 point (Team Fyn 1), hvilket er forskel på mere end 50 point.  
 
Team Fyn 1. Hold er placeret i 2. Division, og reglerne for udvælgelse af spillere til klubbens 1. og 2. Hold 
fremgår af DH-reglementets § 38, stk. 4 
 
 Af DH-reglementets §38 stk. 4 fremgår,   
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 Lykke Rasmussen er ulovligt anvendt på Team Fyn 2. Protesten fra 
Tarup Paarup 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.).  
 
Team Fyn 2 taberdømmes dermed 1. DS og 1. DD og kampens resultat ændres fra 7-6 til 9-4 i Tarup 
Paarups favør. Endelig rettes resultatet i 2. DS og 2. DD til 21-0, 21-0 (w.o) i Tarup Paarups favør.   
 
I henhold til reglementet idømmes Team Fyn endvidere en bod på 2.000,- kr. og det af Tarup Paarup 
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 
 
Jacob E. Christensen 

 


