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Brøndby d. 18. december 2019 

 

2. division Pulje 1, kamp 364249 

 
Protest fra Hillerød Badmintonklub (Hillerød) mod Lillerød Badmintonklub 2  

(Lillerød) vedrørende holdopstilling i spillerunde 6 d. 07.12.2019 
 

Protesten fra Hillerød 
Badminton Danmark har den 09.12.2019 modtaget en protest fra Hillerød vedrørende holdopstilling i hold-
match 364249 mellem Hillerød og Lillerød. 
 
I protesten refererer Hillerød til holdturneringsreglementets §38 stk. 5, og anfører herefter: 
 
Lillerød skal taberdømmes i 1. MIX, 2. MIX, 1. HD, 2. HD og 3. HD. Resultatet skal derfor ændre fra 7-6 til Hil-
lerød til 10-3 til Hillerød. 
 
Nicklas Engholt er benyttet ulovligt på Lillerød 2, spillede 1. Mix og 1. HD. David Brandt er benyttet ulovligt på 
Lillerød 2, spillede 2. Mix og 1. HD. 
 
Holdturneringsreglement for badminton i Danmark §38, stk. 5: 
 
Hvis det højere rangerende hold ligger i Badmintonligaen eller 1. division, skal samtlige spillere på det lavere 
rangerende hold sammenlignes med hver enkelt spiller af samme køn på det højere rangerende hold med 
henblik på at afgøre, om spillerne på det lavere rangerende hold er lovlige. Der skal udelukkende ske en sam-
menligning i den eller de kategorier, som spillerne på det højere rangerede hold hver især deltager i. Det er 
således uden betydning for sammenligningen, hvilke kategorier spillerne på lavere rangerende hold deltager 
i. For at en spiller skal være lovlig på det lavere rangerende hold, skal den pågældende være lavere placeret 
eller have maksimalt 50 points flere på KATEGORI-ranglisten i mindst én af de kategorier, som spillerne på 
det højere rangerende hold deltager i. Eventuel ekstra herre/dame, jfr. § 37, stk. 1, skal ikke indgå i sammen-
ligningen, da en sådan spiller ikke har betydning for, om spillerne på det lavere rangerede hold er lovlige på 
deres hold. 
 
I holdrunde 6 (søndag d. 8. dec., 1. div.) spiller Kristian Høholdt Kræmer på Lillerød 1 og Nicklas Engholt og 
David Brandt spiller på Lillerød 2 (lørdag d. 7. dec., 2. div.). Eftersom Kristian Høholdt Kræmer kun spiller HD 
på Lillerød 1 (1. div.) i holdrunde 6, skal samtlige spillere på det lavere rangerende hold derfor kun sammen-
lignes i HD, med henblik på at afgøre, om spillerne på det lavere rangerende hold er lovlige. 
 
Ranglisten pr. 1. nov. i HD: 
 
Kristian Høholdt Kræmer 3.403 points 
Nicklas Engholt 3626 points 
David Brandt 3571 points 
 
Imellem Nicklas Engholt og Kristian Høholdt Kræmer er der 223 points. 
Imellem David Brandt og Kristian Høholdt Kræmer er der 168 points. 
Eftersom som der jf. §38 stk. 5 maksimalt må være 50 points imellem spillerne i den kategori spilleren på 
det overliggende hold spiller i, er Nicklas Engholt og David Brandt brugt ulovligt på det underliggende hold, 
Lillerød 2. Derfor skal Lillerød 2 taberdømmes i de kampe det kan havde påvirket: 1. MIX, 2. MIX, 1. HD, 2. HD 
og 3. HD, og holdkampen ændres fra 7-6 til 10-3 til Hillerød Badmintonklub. 2. HD og 3. HD. blev i forvejen 
tabt og påvirker derfor ikke holdkampens endelige resultat. 
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Svar fra Lillerød 
Lillerød 2 stiller op med Nicklas Engholt og David Brandt i 1. og 2. MIX og 1. HD, og søndag den 8. december 
med Kristian Høholt Kræmer i 1. HD på Lillerød 1 i kampen mod Værløse 2. I fortsættelse heraf nedlægger 
Hillerød protest med påstand om, at Engholt / Brandt er ulovlige spillere på Lillerød 2 på grund af for stor po-
intforskel mellem spillerne i HD, jf. DH-bestemmelsernes § 38, stk. 5. 
 
Da Kræmer i HD har langt færre points i HD end Engholt og Brandt, må vi desværre, jf. DH bestemmelsernes § 
38, stk. 5, erkende, at Kræmers opstilling i HD på Lillerød 1 dermed gjorde Engholt / Brandt ulovlige på Lillerød 
2. Vi giver derfor Hillerød ret i deres påstand og er selvfølgelig kede af, at vi ikke har været tilstrækkeligt op-
mærksomme på dette vigtige afsnit i DH-bestemmelserne. 
 
 
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 til ”November 
ranglisten (senior)”. 
 
Ifølge reglerne for holdsætning mellem to forskellige hold (§ 38 stk. 5 i DH-reglementet), skal spillerne udta-
ges efter ”KATEGORI-ranglisten”. 
 
Spilleren med flest point placeres på det højest rangerede hold. Dog kan klubben selv bestemme to spilleres 
indbyrdes placering, hvis pointforskellen er maksimalt 50 point på KATEGORI-ranglisten. 
 
HU kan på denne baggrund konstatere at pointene og pointforskellen mellem Kristian Høholdt Kræmer og 
henholdsvis Nicklas Engholt og David Brandt ifølge KATEGORI-ranglisten for november, er som anført af Hil-
lerød, hvilket Lillerød ligeledes erkender. 
 
Lillerød har derfor brugt Nicklas Engholt og David Brandt ulovligt på Lillerøds 2. hold, og i henhold til Holdtur-
neringsreglementets §53 stk. 2 skal den klub, der har forset sig miste sejren i den eller de kampe, som den 
begåede ulovlighed kan have haft indflydelse på. 
 
Som konsekvens heraf taberdømmes Lillerød i 1. MIX, 2. MIX, 1. HD, 2. HD og 3. HD. Resultatet af disse 
kampe ændres til 21-0, 21-0 (W.O.), og holdkampens resultat ændres fra 7-6 til 10-3 i Hillerøds favør. 
 
I henhold til reglementet idømmes Lillerød endvidere en bod på 2.000 kr. og det af Hillerød indbetalte deposi-
tum tilbagebetales. 
 
 
Afsluttende bemærkninger 
Det skal bemærkes, at Holdturneringsudvalgets afgørelse i henhold til DH-reglementets § 57 kan indbringes 
for Badminton Danmarks Appeludvalg. 
 
 
 
På Holdturneringsudvalgets vegne 
 
Erik Markussen 
 


