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Danmarksserien pulje 8, kamp 365995  
Protest fra Vanløse mod Gladsaxe-Søborg vedrørende holdopstilling i 

spillerunde 2 
 

  

Protesten fra Vanløse  
Badminton Danmark har den 24. september modtaget en protest fra Vanløse vedrørende holdopstillingen i 
holdkap 365995 mellem Gladsaxe-Søborg og Vanløse. 
 
I protesten refererer Vanløse til holdturneringsreglementets §38 stk. 1, og anfører herfter: 
 
 
Vi Vanløse badmintonklub har tjekket holdopstilling fra den omtalte kamp og ser at Gladsaxe ikke har stillet 
korrekt op i herredoublerne. Efter at have tjekke de forskellige spillere på rangliste pr. 1/9 som skal benyttes i 
flg. § 38 Holdopstillingen stk. 1. Den først offentliggjorte rangliste i en ny måned er gældende forholdsætning 
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 er spillet d. 21/9, vil det være 
ranglisten pr. 1/9 her på liste har flg. spillere 1HD: Peter Steffen (3293) / Janik Due (2441) = 5734. 2HD: 
Jonas Trusell-Jensen(3112) / Rasmus Holmslykke Andersen (3173) = 6285. 3HD: Kenneth Hasselby (3154) / 
Jonathan W. Hansen (3085) = 6239Dermed har 1. HD med end de 100 point der må være mellem par i flg. 
DH-Reglement § 38 Holdopstillingen stk. 3DoubleStk. 3 I double opstilles parrene efter summen af spillernes 
ranglistepoint idouble. Parret med flest point i double placeres i 1. double, parremed næstflest point i double 
placeres i 2. double osv. Såfremt pointforskellen i double er 100 point eller derunder på 2 par, kan klubben 
selv bestemme de to pars indbyrdes placering. I denne opstilling er der 551 point mellem 1 hd og 2 hd og 
dermed mener vi at opstilling ikke er lovlig.  
 
Vanløse anfører til at Gladsaxe-Søborg HD-opstilling er forkert og dermed vil alle HD gå til Vanløse, dog 2 
stk. vundet i forvejen så blot den sidste hd og dermed ændres kamp fra 7-6 til 8-5 

 
 
Svar fra Gladsaxe-Søborg 
Gladsaxe-Søborg har den 30. september via formular fremsendt deres svar på de fremførte protestforhold. 
 
Gladsaxe Søborg Badmintonklub har i kampen mod Vanløse stillet styrkemæssig korrekt op i herredouble 
med Peter Steffensen og Jannik Due i 1. HD, Jonas Trusell-Jensen og Rasmus Holmslykke Andersen i 2. 
HD og Kenneth Hasselby og Jonathan W. Hansen i 3. HD. Dette understøttes af resultaterne af 
herredoublerne hvor 1. HD vinder overbevisende i to sæt 21-15 og 21-13, mens 2. HD tabes i tre sæt 21-17, 
18-21 og 19-21 og 3. HD ligeledes tabes i tre sæt 21-14, 13-21 og 14-21. I første runde af holdturneringen 
vinder Peter Steffensen og Jannik Due også 1. HD overbevisende i to sæt 21-15 og 21-10, mens 2. HD 
tabes i tre sæt og 3. HD vinder i tre sæt. Endvidere har Jannik Due vundet sin single i begge kamprunder. 
Der er dermed ikke tvivl om, at Peter Steffensen og Jannik Due styrkemæssig er korrekt placeret i 1. HD.  
 
 
 
 



 
 

 
 
Vi bemærker også, at Solrød Strand ikke har fundet det relevant at klage over den styrkemæssige placering 
af Jannik Due i første runde af holdturneringen. Jannik Due flyttede til Gladsaxe Søborg Badmintonklub ved 
begyndelsen af denne sæson (klubskifte godkendt 30. august 2019), og havde ved sæsonstart ikke 
tiltrækkeligt med resultater til at fremgå af ranglisten pr. 1. september 2019 og blev derfor udtaget til 
Gladsaxe Søborg Badmintonklubs Danmarksserieholdet baseret på en styrkevurdering. Efter kampen mod 
Solrød Strand har Jannik Due fået tilstrækkeligt antal resulter til at fremgå af ranglisten. 
Gladsaxe Søborg Badmintonklub mener, at have stillet styrkemæssigt korrekt op, hvilket understreges af at 
Jannik Due har vundet samtlige kampe i de første to runder af holdturneringen i Danmarksserien.  
 
Gladsaxe Søborg Badmintonklub mener, at kampens resultat 6-7 bør fastholdes. 
 
 
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 ”September 
ranglisten (senior)”. 
 
HU kan på denne baggrund konstatere følgende point: 

1. HD Peter Steffensen (3293 point) og Jannik Due (2441 point) i alt 5.734 point 
2. HD Jonas Trusell-Jensen (3112 point) og Rasmus Holmslykke (3173 point) i alt 6.285 
3. HD Kenneth Hasselby (3154 point) og Jonathan W. Hansen (3085 point) i alt 6.239 

 
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 Gladsaxe-Søborg’s 1. HD og 2. HD er 551 point og mellem 1. HD og 3. HD er 
pointforskellen 505 point på den for kampen gældende rangliste. 
 
På denne baggrund konkluderer HU, at 1. HD med Peter Steffesen og Jannik Due skulle have stillet op i 3. 
HD.  
 
Gladsaxe-Søborg taber dermed 1. HD, 2. HD og 3. HD og kampens resultat ændres således fra 6-7 til 5-8 i 
Vanløses favør. I henhold til reglementet idømmes Gladsaxe-Søborg endvidere en bod på 2.000,- kr. og det 
af Vanløse 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 
 
Lene Struwe Andersen 
 


