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Brøndby d. 28. januar 2020 

 
 

Danmarksserien Pulje 6, kamp 365959 

 
Protest fra FKIF Frederiksberg (Frederiksberg) mod Charlottenlund 2  

(Charlottenlund) vedrørende holdopstilling (ranglisteregler) 
 

Protesten fra Frederiksberg 
Badminton Danmark har den 13. januar 2020 modtaget en protest fra Frederiksberg vedrørende  
holdopstilling i holdmatch 365959 mellem Frederiksberg og Charlottenlund. 
 
Sagsfremstilling: 
Da der er tale om anvendelsen af en ulovlig spiller, er dette punkt ikke udfyldt. Se næste punkt. 
 
Argumentation: 
FKIF nedlægger påstand om, at Charlottenlund ved benyttelse af Nicolas Stampe på deres 2. hold i 7. spille-
runde, har overtrådt holdturneringsreglementets paragraf 38, stk. 4. Der lægges til grund for dette, at Nicolas 
Stampe (3193 point) har 60 point mere på NIVEAU ranglisten for januar måned (den gældende rangliste for 
holdkampen) end Glenn Lyng Andersen (3133 point), der blev anvendt på Charlottenlunds 1. hold i 3. division 
på samme dato/spillerunde (kampnummer: 365897).Da begge spillere blev anvendt i mix og herredouble, må 
der maksimalt være 50 point i forskel for, at Nicholas lovligt kunne anvendes på et lavereliggende hold end 
Glenn. FKIF retter derfor påstand om, at 2. mix og 1. hd, hvor Nicholas spillede, tabes af Charlottenlund.  
Fortløbende må 3 hd. ligeledes blive tabt af Charlottenlund, som logisk konsekvens af, at Nicholas blev  
anvendt ulovligt. Resultatet bør derfor korrigeres til 6-7.Til yderligere info kan det for øvrigt nævnes, at  
Nicholas Stampe har spillet 4 holdkampe i denne sæson. De tre første på Charlottenlunds 1. hold, og så  
holdkampen i går på 2. holdet. 

  
Svar fra Charlottenlund 
Charlottenlund har den 14. januar 2020 sendt mail til Kim Hansen fra Badminton Danmark med følgende  
indhold: 
 
”Tak for snakken - jeg ligger mig fladt ned, og erkender at jeg stillede det stærkeste 1. hold jeg kunne, hvor 
jeg anvendte Glenn, der vandt begge sine kampe :-) Erkender også, at jeg fejlagtigt fulgte den individuelle 
rangliste og ikke niveauranglisten.” 
 
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 udtagelse 
af spillere til holdene (Niveau-ranglisten pr. 1. januar 2020). HU kan på denne baggrund konstatere, at  
Nicolas Stampe har flere end 50 point mere end Glenn Lyng Andersen. 
 
Charlottenlund har således overtrådt DH-reglementets § 38, stk. 4. 
 
Som konsekvens heraf taberdømmes Charlottenlund i 2. MIX, 1. HD og 3. HD. Resultatet af disse kampe  
ændres til 21-0, 21-0 (W.O.), og holdkampens resultat ændres fra 3-10 til 6-7. 
 
I henhold til reglementet idømmes Charlottenlund endvidere en bod på 2.000 kr. og det af Frederiksberg  
indbetalte depositum tilbagebetales. 
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Afsluttende bemærkninger 
For god ordens skyld skal det nævnes, at medlem af Holdturneringsudvalget, Thomas Irving Pedersen, ikke 
har deltaget i behandlingen af nærværende protest grundet hans tilknytning til SAIF. 
 
Det skal bemærkes, at Holdturneringsudvalgets afgørelse i henhold til DH-reglementets § 57 kan indbringes 
for Badminton Danmarks Appeludvalg. 
 
 
 
 
På Holdturneringsudvalgets vegne 
 
Tore Vilhelmsen, formand 

 


