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Brøndby d. 22. marts 2020 

 
 

3. division, kvalifikation til 2. division,  
pulje A, kamp 384368 

 
Protest fra Triton Aalborg (Triton) mod abc Aalborg (abc) vedrørende  

holdopstilling (ranglisteregler) 
 

 
Protesten fra Triton 
Badminton Danmark har den 10. marts 2020 modtaget en protest fra Triton Aalborg vedrørende holdopstil-
ling i holdmatch 384368 mellem Odense Badminton Klub (OBK) og abc Aalborg. 
 
Påstand 
Holdkampen resultat bør ændres til 8-5 til OBK 3, da abc Aalborg fejlagtigt har brugt Martin Pedersen på de-
res andet hold. 
 
Sagsfremstilling 
I holdrunde nr. 10 anvender abc Aalborg Martin Pedersen på deres 2. hold i herredouble og herresingle kamp 
nr. 384368. Martin Pedersen har 3379 point i HD på ranglisten af den 01-02-2020. I samme runde anvender 
de Mathias Pedersen på deres 1. hold i nedrykning fra 1. division i herredouble kamp nr. 384475. Mathias 
Pedersen har 3317 point på HD-ranglisten af 02.02.2020. Mathias Pedersen har dermed 62 point mindre end 
Martin Pedersen i HD. 
 
Argumentation 
Aalborg Triton påstand er at Martin Pedersen er anvendt ulovligt på abc Aalborg 2. hold da han har over 50 
point mere end Mathias Pedersen på hd-ranglisten, som i samme runde er anvendt på deres 1. hold. Jf. Para-
graf 38 stk. 5 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 sammenligning i den eller de kategorier, som spillerne på det 
højere rangerede hold hver især deltager i. Det er således uden betydning for sammenligningen, hvilke kate-
gorier spillerne på lavere rangerende hold deltager i. Det vil sige sammenligningen skal laves i herredouble 
som Mathias Pedersen har spillet på abc Aalborgs første hold. 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 KATE-
GORI-ranglisten i mindst én af de kategorier, som spillerne på det højere rangerende hold deltager i. Dette er 
ikke tilfældet for Martin Pedersen som har 62 point mere end Mathias Pedersen i hd. Ud fra ovenstående 
skal abc Aalborg taberdømmes i 2.-4. herresingle, Martin Pedersen spiller 2. hs i kampen mod OBK3. Martin 
Pedersen indgår også i 1. Herredouble og derfor skal abc Aalborg også taber dømmes i de 3 herredoubler i 
holdkampen. Dette ændrer holdkampen til 8-5 i OBK 3`s favør. 

  
Svar fra abc Aalborg 
Abc har den 16. marts 2020 sendt svar på protesten med følgende indhold: 
 
Påstand 
Holdkampens resultat bør ikke ændres, da abc Aalborg ikke mener at vi har overtrådt holdturneringsregle-
mentet samt at Aalborg Triton ikke har været en del af holdkampen. 
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Sagsfremstilling 
abc Aalborg har mandag den 9. marts 2020 i kampnr. 384475 på 1. Division brugt Mathias Pedersen med 
spiller-id: 010810-02 i 1. Herredouble. I samme holdrunde har abc Aalborg lørdag den 7. marts 2020 i 
kampnr. 384368 på 3. Division brugt Martin Pedersen med spiller-id: 970107-07 i 2. Herresingle og 1. Herre-
double. Til holdopstilling har abc Aalborg brugt februar ranglisten. 
 
Argumentation 
Det er korrekt at Martin Pedersen ifølge februar ranglisten har 62 point mere end Mathias Pedersen. Ifølge 
§38 stk. 5 er Mathias Pedersen ulovlig at anvende i herredouble på 1. Division frem for Martin Pedersen. Men 
abc Aalborg kan ikke se hvorfor Aalborg Triton har lov til at lægge en protest på en holdkamp de ingen indfly-
delse har på. abc Aalborg mødte bundholdet i form af Odense OBK 3 i 3. division Kvalifikation til 2. division 
pulje A. abc Aalborg ville med rigtig stor sandsynlighed have vundet holdkampen uanset om Martin Pedersen 
eller Mathias Pedersen havde deltaget i holdkampen. Hvis Odense OBK 3 havde en anelse om, at de følte sig 
snydt i holdkampen mod abc Aalborg, så havde de helt sikkert valgt at nedlægge protest an mod abc Aal-
borg. Derfor forstår abc Aalborg ikke at Aalborg Triton kan nedlægge protest og abc Aalborg appellerer der-
for til at §55 stk. 2 tages i brug, sådan at Aalborg Tritons protest afvises. Såfremt protesten ikke afvises på 
baggrund af §55 stk. 2. så mener abc Aalborg ikke at holdkampens resultat bør ændres til 8-5 i Odense OBKs 
favør. Årsagen er at Martin Pedersen kun i herredouble har mere end 50+ point end Mathias Pedersen på fe-
bruar-ranglisten. I Herresingle har Martin Pedersen 3314 og Mathias Pedersen 3309. I Mixdouble har Martin 
Pedersen 3270 og Mathias Pedersen 3261. abc Aalborg mener derfor ifølge §38 stk. 5 at sammenligningen 
udelukkende skal ske i herredouble. Derfor er Martin Pedersen ikke ulovlig at bruge i herresingle på 3.division 
i forhold til Mathias Pedersen. Så abc Aalborg mener at ifølge §54 stk. 2 har abc Aalborg kun begået en ulov-
lighed i Herredouble og bør deraf kun taber dømmes i herredouble kampene på 3. Division. Resultatet bør I 
så fald ændres fra 11-2 til 8-5 i abc Aalborgs favør. 
 
Holdturneringsudvalgets sagsbehandling og afgørelse 
Holdturneringsudvalget (HU) har vurderet sagen og de to klubbers synspunkter. 
 
HU har som det første behandlet spørgsmålet om, hvorvidt protesten skal behandles eller om den skal afvi-
ses jf. reglementets § 55, stk. 2. 
 
Det er HUs vurdering, at Triton har en retlig interesse i udfaldet af kampen mellem OBK og abc, kampnr. 
384368, da udfaldet heraf har en direkte indflydelse på Tritons placering. På denne baggrund mener HU ikke, 
at protesten skal afvises. 
 
Spillernes point på ranglisten pr. 1. februar 2020 er som anført i protesten, og dermed har Martin Pedersen 
62 point mere end Mathias Pedersen i herredouble. Det følger af reglementets § 38, stk. 5, at ”for at en spiller 
skal være lovlig på det lavere rangerende hold, skal den pågældende være lavere placeret eller have maksi-
malt 50 points flere på KATEGORI-ranglisten i mindst én af de kategorier, som spillerne på det højere range-
rende hold deltager i.” Da Mathias Pedersen udelukkende er anvendt i herredouble i den pågældende runde, 
skal der alene ske sammenligning med denne kategori og Martin Pedersen kan således ikke anvendes på et 
lavere rangerende hold, jf. reglementets § 38, stk. 5. 
 
Ved overtrædelse af §§ 31-33 eller 38 skal den klub, der har forset sig, miste sejren i den eller de kampe, som 
den begåede ulovlighed kan have haft indflydelse på. Sådanne kampe vindes af modparten med 21-0, 21-0 
(w.o.). 
 
Som konsekvens af den ulovlige brug af Martin Pedersen taberdømmes abc i de kampe, som han kan have 
haft indflydelse på. Det vil sige alle herredoubler og  2. herresingle, 3. herresingle og 4. herresingle. Resultatet 
af disse kampe ændres til 21-0, 21-0 (W.O.), og holdkampens resultat ændres herefter fra 2-11 til 8-5 til OBK. 
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I henhold til reglementet idømmes abc endvidere en bod på 2.000 kr. og det af Triton indbetalte depositum 
tilbagebetales. 
 
Afsluttende bemærkninger 
For god ordens skyld skal det nævnes, at medlemmerne af Holdturneringsudvalget, Jacob Christensen og 
Leon Ringbo, ikke har deltaget i behandlingen af nærværende protest grundet tilknytning til henholdsvis 
Triton og Slagelse.  
 
Det skal bemærkes, at Holdturneringsudvalgets afgørelse i henhold til DH-reglementets § 57 kan indbringes 
for Badminton Danmarks Appeludvalg. 
 
 
 
På Holdturneringsudvalgets vegne 
 
Tore Vilhelmsen, formand 

 


