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Brøndby d. 10. januar 2020 

 

Danmarksserien Pulje 5, kamp 365927 

 
Protest fra SAIF mod Lillerød Badmintonklub 3 (Lillerød) vedrørende  

holdopstilling (ranglisteregler) i spillerunde 6 d. 07.12.2019 
 

Protesten fra SAIF 
 
Påstand: 
SAIF ønsker at Lillerød 3 taberdømmes i 2.- 4. herresingle og 1.-3. herredouble, således at kampresultatet 
ændres til 6-7 i stedet for 1-12. 
 
Sagsfremstilling: 
Lillerød anvender Morten Herschend i 2. HS og 1. HD på Lillerød 3, selvom han har mere end 50 point mere 
på NIVEAU-ranglisten end Nikolaj Mangor, der anvendes i 3. HS og 2. HD på Lillerød 2 i samme spillerunde. 
 
Argumentation: 
Af holdturneringsreglementets §38, stk 4. fremgår det at: "Hvis det højere rangerende hold ligger i 2. division 
og nedefter, kan en klub inden for samme spillerunde kun anvende en spiller på et lavere rangerende hold, 
såfremt spilleren er lavere placeret på NIVEAU-ranglisten end de af klubbens spillere, som anvendes i de 
samme to kategorier på et højere rangerende hold. Klubben kan dog benytte en højere rangeret spiller så-
fremt pointforskellen er 50 point eller derunder på NIVEAU-ranglisten. På NIVEAU-ranglisten for 1. november, 
som er gældende for kampe fra den 10. november til den 9. december, har Morten Herschend 3327 point, 
mens Nikolaj Mangor har 3274 point. Morten Herschend har dermed 53 point mere end Nikolaj Mangor, der 
anvendes på Lillerød 2 i samme runde, og er dermed ulovlig på Lillerød 3. Jf. §54, stk. 2 taberdømmes Lille-
rød 3 derfor i 2. HS 
og 1. HD samt alle underliggende kampe. 
  
Svar fra Lillerød 
 
Påstand: 
Svar på SAIF's protest af 10. december 2019 
 
Sagsfremstilling: 
LB 3 stiller op med Morten Herschend i 2. HS.SAIF nedlægger protest mod denne disposition, da Herschend 
på NIVEAU-ranglisten af 1. november 2019 har 53 points mere end Nikolaj Mangor, der samtidigt spillede på 
LB 2 i kampen mod Hillerød. 
 
Argumentation: 
Vi stillede op med Herschend i 2. HS efter KATEGORI-ranglisten. I henhold til DH-bestemmelsernes § 38, stk. 
4, skulle vi have lagt NIVEAU-ranglisten til grund for opstillingen. SAIF's sagsfremstilling er derfor korrekt. 
 
 
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)”. 
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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 Morten Herchend og Nikolaj 
Mangor ifølge KATEGORI-ranglisten for november, er som anført af SAIF, hvilket Lillerød ligeledes erkender. 
 
Lillerød har derfor brugt Morten Herchend ulovligt på Lillerøds 3. hold, og i henhold til Holdturneringsregle-
mentets §53 stk. 2 skal den klub, der har forset sig miste sejren i den eller de kampe, som den begåede ulov-
lighed kan have haft indflydelse på. 
 
Som konsekvens heraf taberdømmes Lillerød i 2. HS, 3. HS, 4. HS, 1. HD, 2. HD og 3. HD. Resultatet af disse 
kampe ændres til 21-0, 21-0 (W.O.), og holdkampens resultat ændres fra 1-12 til 6-7. 
 
I henhold til reglementet idømmes Lillerød endvidere en bod på 2.000 kr. og det af SAIF indbetalte depositum 
tilbagebetales. 
 
Afsluttende bemærkninger 
For god ordens skyld skal det nævnes, at medlem af Holdturneringsudvalget, Thomas Irving, ikke har  
deltaget i behandlingen af nærværende protest grundet hans tilknytning til SAIF. 
 
Afslutningsvis skal det bemærkes, at Holdturneringsudvalgets afgørelse i henhold til DH-reglementets § 57 
kan indbringes for Badminton Danmarks Appeludvalg. 
 
 
 
På Holdturneringsudvalgets vegne 
 
Tore Vilhelmsen, formand 
 


