
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Brøndby den 11. december 2019 

 

Badmintonligaen, kamp 365868 

Protest fra Højbjerg/Viabiler mod Vendsyssel vedrørende holdopstilling i 
spillerunde 5 (4) d. 26.11.2019 

 
  

 
Badminton Danmark har den 27.11.2019 modtaget en protest fra Højbjerg/Viabiler vedrørende holdopstilling 
i holdmatch 365868 mellem Højbjerg/Viabiler og Vendsyssel. 
 
 
Protesten fra Højbjerg/Viabiler 
I protesten henviser Højbjerg/Viabiler til holdturneringsreglementets §38 stk. 3, og anfører herefter: 
 
Vi mener, at VEB ikke har sat fulgt i holdturneringsreglementets § 38, stk 3, ved at placere Jacco Arends / 
Zvonimir Durkinjak i 1. hd. og Victor Svendsen / Robin Tabeling i 2. hd. I §38, stk 3, står der: “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 klubben selv bestemme de to pars indbyrdes placering.”Jacco Arends 
har i flg. ranglisten d. 1/11, som er den, der skulle være brugt i holdopstillingen til kampen d. 26/11, 4495 
point. Zvonimir Durkinjak har 3713 point - i alt 8208 point. Disse to spillere var placeret i 1. hd. Victor 
Svendsen har i flg. samme rangliste 3721 point. Og sammen med Robin Tabelings 4621 point i 2. hd har de i 
alt 8342 point. Altså en pointforskel på 134 og dermed over det tilladte på 100 point, som er det, der 
muliggør en opstilling, som den VEB har benyttet. Parrene burde have været opstillet omvendt, så Victor 
Svendsen / Robin Tabeling spillede 1. hd. og Jacco Arends / Zvonimir Durkinjak skulle have spillet 2. hd. Vi 
nedlægger derfor protest over opstillingen med påstand om, at resultatet af kampen bør være 7 - 2 til 
Højbjerg/ViaBiler og ikke 6 - 3.  
 
 
Svar fra Vendsyssel 
Vendsyssel har den 28.11.2019 fremsendt mail med deres svar på de fremførte protestforhold.  
 
Af mailen fremgår: 
Tak for mail, og din nye mail mht. Højbjergs protest i HD opstillingen, giver ikke VEB en ny tro på at tingene 
kan ændres, vi havde ganske enkelt ikke set at de skulle stilles op i en anden opstillings rækkefølge. 
  
Så vi accepterer og vil ikke bruge mere tid på dette. (vi beklager fejlen som virkelig var en fejl) 
 

 
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  
”Ranglisten pr. 1. november (senior)”. 
 
 



 
 

 
 
 
 
HU kan konstatere, at Zvonimir Durkinjak har 3.713 point, Jacco Arends har 4.495 point, Robin Tabeling har 
4.625 point og Victor Svendsen har 3.721 point.  
 
HU kan på den baggrund konstatere, at Zvonimir Durkinjak / Jacco Arends tilsammen har 8.208 point og 
Victor Svendsen / Robin Tabeling tilsammen har 8.346 point hvilket er en forskel på mere end 100 point. 
 
Af DH-reglementets §38 stk. 3 fremgår,   
”Double 
I double opstilles parrene efter summen af spillernes ranglistepoint i double. Parret med flest point i double 
placeres i 1. double, parre med 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.”  
 
På denne baggrund konkluderer HU, at Victor Svensen / Robin Tabeling er ulovligt anvendt i 2 HD og 
protesten fra Højbjerg/Viabiler 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.).  
 
Vendsyssel taber dømmes dermed 2. HD og kampens resultat ændres fra 6-3 til 7-2 i Højbjerg/Viabilers 
favør.  
 
I henhold til reglementet idømmes Vendsyssel endvidere en bod på 2.000,- kr. og det af Højbjerg/Viabiler 
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 

 


