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Brøndby den 9. januar 2020 

  
 

Danmarksserien pulje 4, kamp 364471 
Protest fra Tarup Paarup mod Skovbakken 3  

 vedrørende holdopstilling i spillerunde 6 d. 07-12.2019 
 
 
Protesten fra Tarup Paarup  
Badminton Danmark har d. 10.12.2019 modtaget en protest fra Taarup Paarup Idrætsforening vedrørende 
holdopstilling i holdmatch 364471 mellem Taarup Paarup og Skovbakken 3. 
 
I protesten fra Tarup Paarup henviser de til holdopstillingen (ranglisteregler) §38 stk. 2 
 
Taarup Paarup mener at Skovbakken har indberettet en forkert holdopstilling i forhold til den opstilling de 
stillede med på dagen. På dagen stille de med Rasmus Jakobsen i 4. HS og Lasse Lildholdt i 3. HS. På indbe-
retningen er de byttet rundt. Rasmus Jakobsen har på november ranglisten 3188 point, og Lasse Lildholdt 
har 3118 point. De henviser til §38 stk. 2, at der ikke må være mere end 50 point imellem to singlespillere.  
 
Resultatet ændres fra 11-2 til 9-4 
 
 
Svaret fra Skovbakken 3: 
Jf. §39 udveksles holdopstillinger elektronisk på Badmintonplayer, hvor Rasmus Jakobsen HS :3188 point, 
står over Lasse Lildholdt HS: 3118 point, hvilket passer med november ranglisten. På dagen har de forkerte 
spillere fundet hinanden på banerne, og der er dermed blevet i praksis byttet rundt på 3. HS og 4. HS mellem 
de to klubber. Holdopstillingen er rettidigt indberettet via Badmintonplayer, hvor udvekslingen af holdopstil-
lingerne jf. §39 foregår. 
 
Resultatet fastholdes med 11-2 til Skovbakken 3. 
 
 
Holdturneringsudvalgets sagsbehandling og afgørelse 
Holdturneringsudvalget (HU) har vurderet protestsagen og de to klubbers synspunkter. 

HU har kontrolleret den indberettet resultatskema, og kan konstatere at Skovbakken 3 har forbrudt sig mod 
DH-reglementets §36 stk. 4 pkt. 3-4, da  

”3) Et resultatskema underskrives af begge holdkaptajner umiddelbart efter holdkampens afslutning, men skal 
ikke indsendes til BD’s administration idet resultatskemaerne opbevares af begge klubber til evt. senere doku-
mentation for holdkampens resultat. 

4) Såfremt resultatet ikke er registreret som ovenfor angivet, idømmes den arrangerende klub en bøde (se 
”Takstblad” på Badminton.dk).” 

Skovbakken 3 har ikke indberettet resultatet som anført på de håndskrevne resultatskemaer, hvorfor Skov-
bakken 3 skal have en bøde i henhold til ”Takstbladet” på kr. 300. 
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På det håndskrevne resultatskema har HU kontrolleret de omhandlede spillers pointtal på de for holdrunden 
gældende rangliste til ”november ranglisten (senior)”.  I DH-reglementet §38 stk. 2 står der følgende:  

2) single placeres spillerne således, at spilleren som har højst antal point i single placeres i 1. single, spilleren 
med næsthøjest antal point i single place- res i 2. single osv. Såfremt pointforskellen i single er 50 point eller 
derunder på 2 spillere kan klubben selv bestemme de to spilleres indbyrdes placering.  

HU kan på denne baggrund konstatere at Lasse Lildholdt 3. HS har 3118 point og Rasmus Jakobsen 4. HS 
har 3188 point. Det giver en forskel på 70 point. 

Skovbakken 3 taber 3. HS og 4. HS og resultatet ændres fra 11-2 til 9-4 til Skovbakken 3.I henhold til regle-
mentet idømmes Skovbakken 3 endvidere en bod på 2.000 kr. og det af Tarup Paarup indbetalte depositum 
tilbagebetales.  

 
Afsluttende bemærkninger 
Det skal bemærkes, at Holdturneringsudvalgets afgørelser i henhold til DH-reglementets § 55 kan indbringes 
for Badminton Danmarks Appeludvalg.  
 
 
 
På Holdturneringsudvalgets vegne 
 
Lene Struwe Andersen 
 

 


