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Brøndby d. 21. februar 2020 

 
 

1. division pulje 1, kamp 364193 
 

Protest fra Værløse 2 mod Hvidovre vedrørende holdopstilling  
i DH-runde 8 (kamp 6) 

 
Protesten fra Værløse 
Badminton Danmark har den 26/1-2020 modtaget en protest fra Værløse vedrørende holdopstilling i  
holdmatch 364193 mellem Hvidovre og Værløse 2. 
 
I protesten anfører Værløse følgende: 
 
På den offentliggjorte holdopstilling figurerede Iben Bergstein i 3 kampe - 1. mix, 1. ds og dd. Iht. reglementet 
må hver spiller maks spille to kampe. Da Hvidovre blev gjort opmærksom på situationen, blev Iben Bergstein 
trukket fra damedoublen, hvor Mette Werge i stedet blev indsat. 
 
Iht. reglementet kan der ikke indsættes en ny spiller efter udvekslingen af holdopstillinger. Som følge deraf er 
damedoublen ikke lovlig. Derudover mener vi at Hvidovre har haft uretmæssig fordel af fejlen i de to katego-
rier som Iben Bergstein spillede i, idet Hvidovre som følge af forløbet kendte Værløses opstilling, inden det 
blev besluttet hvilken kamp Iben Bergstein skulle trækkes fra. Som følge deraf mener vi at Værløse bør  
tilkendes sejren i samtlige kampe som Iben Bergstein har haft indflydelse på, dvs. begge mixer, begge ds'er 
og dd. Denne påstand gælder også selvom fejlen og forløbet ikke skulle være tilsigtet fra Hvidovres side. 
 
OBS! Såfremt det viser sig at Hvidovre havde tastet korrekt ind og den viste opstilling skyldes en teknisk fejl i 
Badmintonplayer systemet, trækkes denne protest tilbage, og vi anerkender i så fald de spillede kampes  
resultater. Skulle det være tilfældet at fejlen ligger i systemet, forventer vi naturligvis også, at depositummet 
returneres. 
 
 
Svar fra Hvidovre 
Hvidovre har den 31/1-2020 via formular fremsendt deres svar på de fremførte protestforhold.  
 
Hvidovre anfører følgende: 
Lørdag d. 25-01-20 kl. 11:10, ringer Hvidovre Badminton Club's (HBC) træner Rune Ulsing (RU) til senior- 
formand Jonas Bjørnkjær (JB), fordi han har opdaget, at hans indtastede holdopstilling figurerer forkert på 
BadmintonPlayer (BP). Fejlen er, at Iben Bergstein (IB) pludselig står til at skulle spille damedouble. Dette har 
RU ikke selv tastet ind, da han indtastede holdopstillingen fredag d. 24-01-20 ved 16-tiden. JB konstaterer 
med det samme, at der var foretaget en række ændringer ift. HBC's oprindelige holdopstilling – altså efter 
offentliggørelsen af kampen. Ændringer, der ikke gav mening, fordi de spillere der var var lavet om på i  
holdopstillingen efterfølgende, var blevet korrekt indsat igen. En af ændringerne var, at IB var indsat i  
damedoublen i stedet for Mette Werge. JB ændrede naturligvis dette, så Mette Werge som planlagt kom til at 
spille doublen i stedet for IB. JB skrev derefter og derfor med det samme til Kim Hansen, for at få svar på 
hvad der var sket med HBC's holdopstilling, og hvorfor der figurerede en masse ændringer efter  
offentliggørelsen (Se Bilag A). JB fik desværre ikke svar fra Kim Hansen. Værløse gjorde HBC opmærksom 
på, at IB var skrevet på i tre kategorier. HBC forklarede situationen, og videresendte samtidig dén mail, vi  
tidligere på dagen havde sendt til Kim Hansen, til Anders Nielsen fra Værløse. Alle kampe blev derefter  
afviklet. 
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Holdturneringsudvalgets sagsbehandling og afgørelse 
Holdturneringsudvalget (HU) har vurderet sagen og de to klubbers synspunkter. 
 
Hvidovre har vedlagt et bilag i form af et skærmbillede, der viser en masse ændringer efter offentliggørelse 
af opstilling. Ændringerne giver ikke umiddelbart mening, da det er de samme spillere, der flyttes frem og til-
bage mellem de samme kategorier, således at ændringerne ophæver hinanden. 
 
HU har i den forbindelse bedt administrationen om en redegørelse for hvilke ændringer der er logget i  
BadmintonPlayer, hvornår disse er sket samt hvem der har foretaget disse. Tilbagemeldinger er, at der på 
nuværende tidspunkt ikke logges disse informationer i BadmintonPlayer, og der er intet der blokerer for, at en 
spiller kan oprettes i 3 kategorier. 
 
På den baggrund finder HU ikke, at der er tilstrækkeligt grundlag for med sikkerhed at påstå, at fejlen kun  
kan skyldes Hvidovres egen indtastning, og protesten afvises dermed. Da Værløse har lagt protesten ud fra 
de oplysninger, de havde tilgængelige ved indgivelsen af protesten, tilbagebetales det indbetalte depositum 
til Værløse. 
 
 
Afsluttende bemærkninger 
Det skal bemærkes, at Holdturneringsudvalgets afgørelse i henhold til DH-reglementets § 57 kan indbringes 
for Badminton Danmarks Appeludvalg. 
 
Det skal understreges, at Holdturneringsudvalgets medlem Jacob E. Christensen, som følge af inhabilitet 
ikke har deltaget i behandlingen af protestsagen. 
 
Endvidere har HU indskærpet over for administrationen, at der fra næste sæson ønskes en bedre log af  
ændringer foretaget i BadmintonPlayer, således at denne kan bruges som dokumentation i sager som disse. 
 
 
På Holdturneringsudvalgets vegne 
 
Thomas Irving Pedersen 
 


