Brøndby d. 24. september 2020

Protest i kamp 385709 Odense OBK 4 - Bolbro
Protest fra Bolbro Badminton Klub mod Odense OBK
vedrørende holdopstilling i spillerunde 1
Protesten fra Bolbro
Badminton Danmark har den 5. september via protestformular modtaget en protest fra Bolbro vedrørende
holdopstillingen i holdkamp 385709 mellem Odense OBK 4 og Bolbro.
Bolbro anfører bl.a. følgende i protesten:
Påstand
Odense OBK har stillet forkert op i forhold til hvad de har indberettet, og vi ønsker derfor at kampen ender 9-4
i Bolbros favør, da begge damesingler samt damedoubler er blevet spillet af forkerte spillere.
Sagsfremstilling
Vi møder op i OBKs hal den 5/9-2020 og tjekker som altid holdopstilling hos vores modstander, da klokken
bliver 12.30. Her kan vi se at der stilles med Lene Kristensen i 1. DS, Ukendt spiller i 2. DS. I 1.DD stiller Julie
Boe og Sofie Overbeck, og i 2. DD stiller Lene Kristensen samt Ukendt spiller. Da vi går på banen klokken 13,
er det dog en helt anden opstilling der møder os. 1. DS er nu Sindia Pilegaard, 2. DS er Lene Kristensen.
Doublerne er også udskiftet, således 1. DD er Julie Boe og Sindia Pilegaard imens 2. DD er Lene Kristensen
og Sofie Overbeck. Vi konfronterer 1. DS om at det ikke er den korrekte spiller der står på banen, men OBK
vælger alligevel at benytte Sindie Pilegaard som 1. DS. Kampen bliver gennemført ud fra en helt anden opstilling end den OBK har indtastet, og vi mener både det er konkurrenceforvridende at de kan skifte ud efter at
have set vores holdopstilling, samt at det er problematisk at man skal møde en anden spiller end den vi har
drøftet i optakten (Vi holder altid møde inden kampstart når modstanderens hold offentliggøres). Sidst mener vi at en regel er en regel, og en klub som OBK bør kunne formå at indtaste den korrekte holdopstilling 1
time før kampstart.
Reglerne er klokkeklare. Vi har billeddokumentation såfremt dette ønskes.
Argumentation
Vi havde en lignende sag imod Kolding BK sidste år, der endte med tildeling i vores favør. Yderligere er dette
ikke nye regler, og uanset om OBK givetvis har handlet i god tro, så dur det ikke at der kan være et hul som
kan udnyttes. Det er samme regler der gælder for alle klubber. De så vores holdopstilling og kunne potentielt
udnytte det. Herudover stillede de ikke op som anført:§ 39 Udveksling af holdopstillinger Stk. 1 Holdopstillingerne skal indtastes via BadmintonPlayer efter følgende tidsfrister: Badmintonligaen og 1. division: Tre timer
før holdkampens begyndelsestidspunkt.2.- og 3. division: En time før holdkampens begyndelsestidspunkt.
Danmarksserien: En halv time før holdkampens begyndelsestidspunkt.
Bilag
Desuden har Bolbro vedlagt 3 stk. bilag. Dels OBK’s holdopstillingsseddel fra kampdagen og dels opstilling
printet fra Badmintonplayer.
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Svar fra Odense OBK (OBK)
OBK har den 9. september via formular fremsendt deres svar på de fremførte protestforhold.
OBK anfører i sit svar:
Påstand
Fastholdelse af kampens resultat.
Sagsfremstilling
OBK ønsker at fastholde kampens resultat på 8-5, og afviser derfor Bolbros protest. Forløb:Fredag aften (dagen før holdkampen) indberetter cheftræner Lennart Engler holdopstillingen til kampen. På daværende tidspunkt manglede OBK fortsat 1 pige, og derfor blev holdopstillingen indberettet med ukendt spiller, da den
sidste pige ikke var fundet på daværende tidspunkt.Lørdag morgen (samme dag som holdkampen blev spillet) indberetter cheftræner Lennart Engler en ny opstilling, da vi havde fundet den sidste piger. I tidsrummet
9.30-10.00 indberettes den nye holdopstilling. I en administrativ fejl blev der ikke trykt gemt, og vi var ikke
opmærksom på, at holdopstillingen ikke var blevet gemt. Dette kommer først OBK til kende 1 time før holdkamp.Kl. 12 på spilledatoen - altså 1 time før afleverer OBK spiller Julie Boe OBK´s holdsopstilling i papirform til Bolbro - altså en time før, at holdopstillingen bliver offentliggjort på BadmintonPlayer. Den korrekte
holdopstilling kan ses i Bilag 4, som Bolbro selv har vedhæftet i protesten. Kampen spilles kl. 13 og forløber
uden problemer og spilles efter den korrekte holdopstilling som det indberettes resultat som er på
BadmintonPlayer. Kampens ender 8-5 efter en fair og godt spillet kamp uden nogle problemer.Ved kampens
afslutning underskriver Bolbros træner kampens resultat, som kan se i det vedlagte bilag til protestsvaret, og
vi er derfor af den opfattelse, at Bolbro har accepteret kampens afvikling, resultat og holdopstilling. Undervejs i kampen blev OBK ikke gjort opmærksom på, at Bolbro ikke var enig i OBK´s holdopstilling.
Argumentation
Bolbro refererer i deres protest til en tilsyneladende lignende sag i en kamp mod Kolding, hvor Bolbro vandt
protesten.Afgørelsen fra Bolbro-Kolding kampen kan IKKE sammenlignes med denne sag. I sagen mellem
Bolbro og Kolding er der tale om en rangliste sag og en ulovlig spiller. Der er ikke tale om en ulovlig spiller i
OBK-Bolbro kampen eller manglende overholdelse af rangliste regler.
Vi mener derfor ikke, at Bolbro-Kolding kampen har nogen relevans i Bolbro-OBK kampen. OBK har helt korrekt indberettet holdopstillingen minimum 1 time før holdkampen (faktisk dagen før). Lørdag morgen indberettes en ny holdopstilling, som fejlagtigt ikke bliver gemt. Den skulle naturligvis være gemt, men vi mener, at
holdopstillingen, som bliver afleveret til Bolbro 1 time før holdkamp er ok i
dette tilfælde, da der er tale om en administrativ fejl.Vi mener også, at Badminton Danmark i deres log burde
kunne se, at OBK har forsøgt at ændre holdopstillingen i tidsrummet mellem 9.30-10, som vi mener bør bruges i denne sammenhæng. Vi kan naturligvis ikke bevise, at Badminton Danmark kan fremskaffe denne log,
men vi anmoder dem om at fremskaffe dette til yderligere argumenation til fastholdelse af resultatet 8-5 til
OBK.
Bilag
Desuden har OBK vedlagt 1 stk. bilag: Side 2 af kampseddel underskrevet af begge klubber.
Holdturneringsudvalgets sagsbehandling og afgørelse
Holdturneringsudvalget (HU) har vurderet sagen og de to klubbers synspunkter.
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Sagen vedrører holdturneringsreglementets § 39, stk. 1, hvoraf bl.a. følger:
”Holdopstillingerne skal indtastes via BadmintonPlayer efter følgende tidsfrister:
Badmintonligaen og 1. division: Tre timer før holdkampens begyndelsestidspunkt.
2- og 3. division: En time før holdkampens begyndelsestidspunkt.
Danmarksserien: En halv time før holdkampens begyndelsestidspunkt.”
Reglen er, at holdopstillingen skal indtastet senest en halv time før kampstart, og det betyder også, at det er
dette indtastede hold, der skal stille op og afvikle kampen. En ændring efter fristen vil potentielt kunne give
det ene hold en fordel ved at kende det andet holds opstilling på tidspunktet, hvor holdsedlen ændres. Udgangspunktet er således, at der ikke efter fristen er mulighed for at ændre i holdsætningen.
HU vurderer dog, at der I helt særlige tilfælde kan afviges fra dette. Det kan f.eks. være, hvis de to klubber
begge accepterer ændringen i holdsætningen efter fristen.
OBK anfører i sit protestsvar, at de har afleveret en holdseddel til Bolbro med den ændrede holdopstilling 1
time før kampstart.
Det er dog HU’s vurdering, at der ikke er ført bevis for, at den ændrede holdseddel er afleveret før fristen og
heller ikke, at ændringen er accepteret af Bolbro. Underskriften på holdsedlen efter kampens afslutning viser
blot, at begge klubber anerkender, at de enkelte kampe har haft de anførte resultater.
HU har fra Badminton Danmarks administration modtaget log fra BadmintonPlayer, hvoraf det fremgår, at
OBK’s holdopstilling er ændret efter offentliggørelsen – altså senere end en halv time før kampstart. Ændringen omfatter de 2 damesingler og de 2 damedoubler og svarer til de to klubbers redegørelser.
På denne baggrund konkluderer HU, at OBK ikke har stillet op i overensstemmelse med den holdopstilling,
der var officielt gældende en halv time før kampstart.
Protesten tages derfor til følge, og OBK taberdømmes i de 2 damesingler og de 2 damedoubler. Resultatet af
holdkampen ændres fra 8-5 til 4-9 i Bolbro´s favør.
I henhold til reglementet idømmes OBK en bod på 2.000,- kr. og det af Bolbro indbetalte depositum tilbagebetales.
Det skal bemærkes, at Holdturneringsudvalgets afgørelse i henhold til DH-reglementets § 57 kan indbringes
for Badminton Danmarks Appeludvalg.

På Holdturneringsudvalgets vegne
Leon Ringbo
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