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Brøndby d. 3. marts 2020 

 
 

2. division Kval til 1. div., kamp 384425 
 

Protest fra Lyngby Badminton Klub mod Højbjerg Badminton Klub vedrørende 
holdopstilling i spillerunde 9 

 
Protesten fra Lyngby  
Badminton Danmark har den 25. februar via protestformular modtaget en protest fra Lyngby vedrørende 
holdopstillingen i holdkamp 384425 mellem Lyngby og Højbjerg. 
 
 
Lyngby anfører i protesten: 
 
Påstand 
Vi mener at Line Kjærsfeldt er blevet brugt ulovligt i papiropstilling i forbindelse med holdrunde nr 9. Da hun 
har været skadet og derfor ikke måtte skrives på papiropstillingen, skal alle Højbjergs dame kampe taber-
dømmes og resultatet ændres fra 11-2 til 7-6. 
 
Sagsfremstilling 
Den 22. februar spillede Højbjerg 2 mod Lyngby 1 i Højbjerg. Da Højbjerg 1 er endt i Final 4, skulle de sætte 
papiropstilling i forbindelse med denne holdrunde. På deres papiropstilling blevet Line Kjærsfeldt "udtaget", 
hun har dog været skadet og meldt afbud til individuelt senior DM, EM for hold og Spain Masters i perioden 
op til. 
 
Argumentation 
I forbindelse med oversiderholdrunder for Badmintonligaen skal der sættes fuldstændige holdopstillinger for 
klubbens øverste hold, som skal udleveres til 2. holdets modstander. Det skulle Højbjerg gøre i holdrunde 9, 
men her udtog de Line Kjærsfeldt som er ukampdygtig pga skade. Den tidligere nævnte turnering Spain Ma-
sters blev afviklet 18-23. feb, og derfor vil Line Kjærsfeldt betragtes som værende ukampdygtig til holdkamp i 
weekenden 22-23. feb. hvilket gør at hendes "udtagelse" er ulovlig jf mail fra Kim Hansen 17.02.2020. 
 
Bilag 
Desuden har Lyngby vedlagt mail fra BD’s Kim Hansen vedr. ”Papirhold”. 
 
 
Svar fra Højbjerg 
Højbjerg har den 27. februar via formular fremsendt deres svar på de fremførte protestforhold.  
 
Højbjerg anfører i sit svar: 
 
Påstand 
Resultat forbliver 11-2. 
 
  



 

 
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   

 
 
Sagsfremstilling 
Højbjergs papirhold til 9 runde:1. MxD: Anders Skarup RasmussenALexandra Bøje2. MxD: Mathias Bay 
SmidtNatasja Anthoniesen1. DS:Line Kjærsfeldt2. DS: Amalie Schulz1. HS:HK Vittinghus2. HS:Ygor Coelho1. 
DD:Alexandra BøjeLine Kjærsfeldt1. HD:Mathias Bay SmidtAnders Skaarup Rasmussen2. HD:Mads Vester-
gaardHK VittinghusEkstra spiller: Mads VestergaardLine Kjærsfeldt har ganske vist været igennem en ska-
des periode de sidste 3 uger og sidst meldt afbud til Spanien. Hendes skades situation er dog blevet meget 
bedre igennem den sidste periode. Hun startede med at træne badminton igen mandag den 17/2 2020 og 
Line Kjærsfeldt vurderede, at hun ikke var klar til at starte turnering med mange hårde kampe allerede ons-
dag den 19/2 2020. Hvis hun skulle have spillet i Spanien skulle hun have været afsted efter kun 1 dags træ-
ning. Til gengæld var hun klar lørdag den 22/2 2020 (efter en ugers god træning) til holdkamp for Højbjerg, 
hvor det kun var 2 kampe hun skulle spille. Herudover er det også vigtigt for undertegnede, at påpege at det 
ikke har været Højbjergs hensigt at opnå en fordel ved at indsætte Line Kjærsfeldt på papirholdet. Underteg-
nede havde nemlig 4 piger på holdet, som ikke blev brugt på 2. divisionsholdet den 22/2 2020. Undertegnede 
kunne helt lovligt have sat Liga papirholdet med de øvrige 3 piger: Alexandra Bøje, Amalie Schulz og Natasja 
Anthonisen således: 1. MxD: Anders Skarup RasmussenALexandra Bøje2. MxD: Mathias Bay SmidtNatasja 
Anthoniesen1. DS:Amalie Schulz2. DS: Natasja Anthoniesen1. HS:HK Vittinghus2. HS:Ygor Coelho1. DD:Ale-
xandra BøjeAmalie Schulz1. HD:Mathias Bay SmidtAnders Skaarup Rasmussen2. HD:Mads VestergaardHK 
VittinghusEkstra spiller: Mads VestergaardHvilket havde betydet nøjagtig samme holdopstilling på 2. divisi-
onsholdet imod Lyngby Badminton Klub. Højbjerg garanterer herefter at Line Kjærsfeldt var klar til Ligakamp 
den 22/2 2020 og derfor skal resultatet imod Lyngby forblive 11-2. 
 
Argumentation 
Det er altså helt rigtigt at Line valgte at melde afbud til Spanien, bl. a. fordi hun ikke mente hun var helt klar 
efter 1 dags træning, men hun mente til gengæld hun var helt klar til holdkamp, da undertegnede snakkede 
med hende fredag aften den 21/2 2020 efter en god ugers træning på Brøndby. 
 
 
Holdturneringsudvalgets sagsbehandling og afgørelse 
Holdturneringsudvalget (HU) har vurderet sagen og de to klubbers synspunkter. 
 
Højbjerg har i sit svar redegjort for baggrunden for Line Kjærsfeldts afbud til Spain Masters samt tilsagn om 
at være klar til at kunne spille ligakamp den 22. februar. 
Det er HU’s vurdering, at det på det foreliggende grundlag ikke kan konkluderes, at Line Kjærsfeldt ikke var 
klar til at kunne spille den aktuelle ligaholdkamp, selvom hun tidligere havde meldt afbud til Spain Masters. 
 
Protesten afvises derfor og resultatet af 2. divisionskampen fastholdes derfor uændret. 
Det af Lyngby indbetalte depositum fortabes. 
 
Det skal bemærkes, at Holdturneringsudvalgets afgørelse i henhold til DH-reglementets § 57 kan indbringes 
for Badminton Danmarks Appeludvalg. 
 
 
 
På Holdturneringsudvalgets vegne 
 
Leon Ringbo 
 


