
  

 
Badminton Danmark · Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby  
CVR: 1369 3315 · Bank: 2217 8390133333 · T: +45 7060 5076 · M: info@badminton.dk · W: badminton.dk   

Brøndby d. 22. marts 2020 

 
 

3. division, Kvalifikation til 2. division pulje B, 
kamp 384381 

 
Protest fra Greve Strand Badminton (Greve) mod KMB2010 2 (KMB) vedrørende 

KMB’s brug af Zenia Dam Larsen i kampen mod Karlslunde i spillerunde 10  
d. 07.03.2020 

 
Protesten fra Greve 
Badminton Danmark har den 13.03.2020 modtaget en protest fra Greve vedrørende KMB’s brug af Zenia 
Dam Larsen i holdmatch 384381 mellem KMB og Karlslunde. 
 
I protesten refererer Greve til holdturneringsreglementets §45 og anfører herefter: 
 
Denne protest har derfor til formål at tabedømme KMB2010 2 i 1. mix, 2. mix, 1. DD og 2. DD, i kampen mod 
Karlslunde. 
 
I kampen mellem KMB2010 2 og Karlslunde (kampnr. 384381) menes der at være gjort brug af ulovlig spiller 
jf. § 45 i holdturneringsreglementet. Zenia Dam Larsen har i runde 10 deltaget som spiller i 'kvalifikation til 
Badmintonligaen' kampnr. 384458 Greve 2 vs. KMB2010 og i 3. division kvalifikation til 2. division pulje B 
kampnr. 384381. Deltagelsen af Zenia Dam Larsen på både KMB2010 1 og KMB2010 2 i samme runde, er vel 
og mærket uden brug af §37 stk. 1 (ekstra spiller), samt §43 (indsættelse af spiller ved skade eller anden 
force majeure). Det menes derfor ikke at være retvisende at KMB2010 2 stiller en 1. mix med Zenia Dam  
Larsen/Casper Nørsø Pedersen, samt 1. DD Zenia Dam Larsen/Nikoline Pihl Pedersen. Tilstedeværelsen af 
Zenia Dam Larsen i disse to kampe forstærker uhensigtsmæssigt 2. mix og 2. DD i kampen imod Karlslunde. 
 
Dette vil ændre resultatet af kampnr. 384381 fra 6-7 til 2-11 Denne protest skal ses i lyset af at KMB2010 2 er 
direkte modstander til Greve 3 om pladserne for oprykning til 2. division. Vi protestere altså med udgangs-
punkt i §45. 
 
 
Svar fra KMB 
Zenia spiller d. 7/3 på KMB 2. Hun er udtaget til dette hold fordi, vi ønsker at spille med Christine Busch An-
dreasen og Freja Ravn i mix på KMB 1.Både Christine og Freja er rangeret højere end Zenia, og jeg mener 
også det er retvisende i forhold til niveau.Christine får dog ondt i foden, en skade som er sprunget op. Beslut-
ningen om at Christine ikke skal spille badminton nu bliver taget efter at 2. holdet spiller d. 7/3. Zenia skal 
derfor indsættes på vores 1. hold. Vi sætter hende ind i mix på 1. holdet efter ranglistens gældende regler. 
Der er altså tale om en Force Majeure, MEN! vi laver en fejl. Vi skriver ikke Zenia på som reserve eller "ekstra 
spiller", som vi jo egentlig godt måtte. Det er en skrivebordsfejl som jeg anerkender. Med til historien hører, at 
Mads-Emil Christensen (1.mix) mandag formiddag kontakter mig pga. feber og hoste. Det får mine alarm-
klokker til at ringe og jeg havde derfor enormt travlt med at finde en læge han kunne blive tjekket af med kort 
varsel, ringe med ham og Niklas Pedersen fra kontoret og da jeg skulle sætte holdet ind på badmintonplayer, 
glemmer jeg at sætte Zenia Dam Larsen som reserve for Christine eller ekstra spiller. Yderligere er jeg pt. i 
Birmingham til en lille badmintonturnering, så at klare alt det her herovrefra midt i at jeg har hammer travlt, 
viste sig at gøre at jeg lavede en fejl. Jeg er klar over, at alle andre også har travlt i deres hverdag og det ikke 
er mere i orden at lave fejl, bare fordi jeg arbejder for Badminton Danmark. Det er blot for at redegøre for det 
faktiske hændelsesforløb. Det gik simpelthen for hurtigt for mig, og jeg lavede en skrivebordsfejl. Jeg synes 
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dog, det er værd at huske på, at jeg/KMB 1 og KMB 2: 1) Ikke har brugt nogle spillere, som er ulovlige 2) Ikke 
har stillet ulovligt op ift. ranglistens regler. 
 
Protesten er givetvis rigtig i forhold til reglerne. Jeg/KMB var fuldt bevidste om, at Zenia i denne runde spil-
lede dobbelt og meningen var "bare" at huske at skrive hende på som ekstra spiller eller reserve. Det står ty-
deligt i reglerne, at vi i denne situation kan benytte hende som ekstra spiller eller ved force majeure kan be-
nytte hende som reserve, men det skal tydeligt fremgå af holdopstillingen. Det gør det ikke, men jeg beder 
om, at man tager hensyn til, at dette var en skrivebordsfejl. Vi har ikke haft én eneste fejl på vores divisions-
hold mens jeg har været i klubben. Vi har spillet meget fair i forhold til brugen af ekstra spiller hele året, ved 
ikke at bruge både en dreng og pige som "ekstra spiller". I de runder hvor vi har kunnet stille papir-hold har vi 
ikke pakket vores trup og stillet urealistisk godt op på fx vores 2. hold. Efter min mening er KMB, I hvert fald 
mens jeg har været i klubben, en af de mest fair-play klubber hvis ikke i landet, så i hvert fald på Sjælland. 
 
KMB mener ikke resultatet skal ændres. 
 

Holdturneringsudvalgets sagsbehandling og afgørelse 
Holdturneringsudvalget (HU) har vurderet sagen og de to klubbers synspunkter. 
 
HU har kontrolleret holdsedlerne for de omhandlede kampe, kampnr. 384381 og kampnr. 384458, og kan 
konstatere at Zenia Dam Larsen i runde 10, har været brugt på både KMB’s 1. og 2. hold, uden at stå registre-
ret som reserve på 1. holdet. 
 
Ifølge reglerne for op- og nedrykning af spillere mellem holdene (§ 45), må en spiller i en spillerunde ikke del-
tage på mere end et hold, med mindre spilleren er indsat som ekstra spiller (§ 37, stk. 1), eller der er tale om 
en skade eller anden force majeure (§ 43, stk. 1), hvilket i så fald skal fremgå tydeligt af holdsedlen. 
 
KMB erkender, at Zenia Dam Larsen ikke er blevet registreret som reserve på holdsedlen, men argumenterer 
for, at der udelukkende er tale om en skrivebordsfejl. HU kan kun forholde sig til reglementet og da det er 
klubbernes eget ansvar, at holdsedlen er udfyldt korrekt, giver HU derfor Greve medhold i protesten. 
 
KMB har dermed brugt Zenia Dam Larsen ulovligt på KMB’s 2. hold, og i henhold til Holdturneringsreglemen-
tets §53 stk. 2, skal den klub der har forset sig, miste sejren i den eller de kampe, som den begåede ulovlig-
hed kan have haft indflydelse på. 
 
Som konsekvens heraf taberdømmes KMB 1. MIX, 2. MIX, 1. DD og 2. DD. Resultatet af disse kampe ændres 
til 21-0, 21-0 (W.O.), og holdkampens resultat ændres fra 6-7 til 2-11 i Karlslundes favør. 
 
I henhold til reglementet idømmes KMB endvidere en bod på 2.000 kr. og det af Greve indbetalte depositum 
tilbagebetales. 
 
 
Afsluttende bemærkninger 
Thomas Irving har erklæret sig inhabil og har ikke deltaget i HU’s behandling af sagen. 
 
Det skal bemærkes, at Holdturneringsudvalgets afgørelse i henhold til DH-reglementets § 57 kan indbringes 
for Badminton Danmarks Appeludvalg. 
 
 
 
På Holdturneringsudvalgets vegne 
 
Erik Markussen 

 


