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Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Bank: 2217 8390133333
CVR: 1369 3315

Brøndby den 22. januar 2020

Kendelse fra Appeludvalget
Jeres appel vedrørende afgørelsen den 10. december 2019 af Badminton Københavns Holdturneringsudvalg
vedrørende Bjørn Larsens deltagelse i holdkampen 365370.
Indledningsvis skal Appeludvalget konstatere, at appellen er indgivet rettidigt i henhold til lovenes § 24. stk.
5.
Grundlaget for Appeludvalgets behandling af denne sag består af:
1) Appel fra Drive Badminton Klub, modtaget den 18. december 2019, med tilhørende bilag 1 til 8.
2) Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2019-2020
3) Svarbrev fra Badminton Københavns Holdturneringsudvalg, dateret den 15. januar 2020

Det er Appeludvalgets opfattelse:
1. Drive Badminton Klub nævner i appellen, at Badminton København i sin afgørelse meddeler, at
afgørelsen ikke kan appelleres.
Appeludvalget har bedt Badminton København om en kommentar til appellen fra Drive Badminton
Klub.
Badminton København forholder sig i sit svar den 15. januar 2020 ikke til appellens indhold, men
påstår i stedet, at sagen ikke kan behandles af Appeludvalget. Dette i henhold til Badminton
Københavns Love § 11. stk. 3.
Det er ikke korrekt.
Appeludvalget har jurisdiktion til at behandle denne appel fra Drive Badminton Klub. Det fremgår
klart af Badminton Danmarks Love § 6. stk. 1, der siger, at ’..love og regler gælder umiddelbart for
kredse..’
Dernæst bestemmer samme loves § 23. stk. 3 hvad, der er Appeludvalgets opgaver.
I øvrigt fremgår det af Dansk Idræts Forbunds ’Lovregulativ for medlemsorganisationernes
ordensudvalg’ (som vi i Badminton Danmark kalder Appeludvalget), at udvalget har til opgave at
’behandle sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller administration af medlemsorganisationens
love, regler, reglementer mv’. (§3. stk. 1) og at ’Enhver person eller organisation under
medlemsorganisationen er berettiget til at indbringe sager, der er omfattet af § 3, for udvalget’ (§4. stk
1).
Appeludvalget har derfor besluttet at behandle den indsendte appelsag.
Appeludvalget skal opfordre Badminton København til at bringe kredsens love på dette punkt i
overensstemmelse med Badminton Danmark/DIF.

2. Det fremgår af Turneringsreglement for Badminton København, § 14, stk. 1 a., at man kun må
anvende en spiller i holdturneringen, såfremt spilleren på kampdagen er registreret korrekt i
BadmintonPlayer.
Den omtalte spiller, Bjørn Larsen, var på kampdagen den 3. november 2019 ikke registreret korrekt,
og må derfor betragtes som ulovlig deltager på holdet. Det er derfor rigtigt og i overensstemmelse
med kredsens holdturneringsreglement, at hans kampe derfor taberdømmes.
Tidligere manglende registrering (deltagelse på holdet forud for den nævnte kampdag) kan ikke
undskylde den ulovlige deltagelse den 3. november 2019.
Appeludvalget skal hermed afvise appellen og stadfæste Badminton Københavns afgørelse.

På grund af sagens formildende omstændigheder (at Drive BK og Bjørn Larsen længe antog, at den tidligere
registrering var gældende, og at det har været upåtalt igennem længere tid) tilbagebetales gebyret til
klubben.
Klage over denne afgørelse kan indsendes til DIF- Idrættens højeste appelinstans indenfor fire uger efter
modtagelsen af denne afgørelse.

På vegne af Appeludvalget
Steen D. Sørensen
Formand
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