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Brøndby d. 3. november 2020 

 
 

3. division, pulje 4, kamp 385748 

 
Protest fra Herlev Badminton (Herlev) mod Holbæk 2 (Holbæk) vedrørende  

holdopstilling (ranglisteregler) 
 

Protesten fra Herlev 
Badminton Danmark har den 25. oktober 2020 modtaget en protest fra Herlev Badminton vedrørende hold-
opstilling i holdmatch 385748 mod Holbæk 
 
Sagsfremstilling 
Holbæk har ved anvendelse af Rasmus Gundersen i herresingle og herredouble på deres 2. hold i 4. hold-
runde benyttet en ulovlig spiller, da han havde mere end 50 point på NIVEAU-ranglisten af 1. oktober 2020, 
end Jonathan Grønbæk Andersen, som ligeledes spillede herresingle og herredouble på Holbæks 1. hold i 2. 
division i samme holdrunde (kamp nr 385524, Holbæk 1 vs Karlslunde). Rasmus Gundersen spillede 2. HS og 
2. HD. Herlev bør derfor tildeles sejren i 3. HS, 4. HS og 2. HD. Som konsekvens heraf bør kampens resultat 
ændres til 11-2 i Herlevs favør. 
 
Argumentation 
Det fremgår af DH-Reglementets paragraf 38, stk. 4, at en spiller ikke må anvendes på et lavere rangerende 
hold i samme holdrunde, såfremt denne har mere end 50 point på den for holdkampen relevante NIVEAU-
rangliste, end en spillere i tilsvarende kategorier på er ovenstående hold. Denne regel blev ikke overholdt af 
Holbæk. 
 
Påstand 
Kampens resultat skal ændres fra 8-5 til 11-2 i Herlevs favør. 
 
Svar fra Holbæk  
 
Sagsfremstilling 
Vi erkender at der er lavet en fejl, og at protesten er OK.Vi vil dog gerne tilføje at der efter vores mening er 
stillet korrekt op, da Jonathan er klart bedre end Rasmus, hvilket resultatet af kampene også viser, samt hs 
kategori ranglisten, hvor Jonathan ligger højere end Rasmus. Vi har blot ikke været opmærksomme på at der 
var 54 point forskel og ikke de tilladte 50 point på niveau ranglistenUdfordringen set med vores øjne er at ni-
veau ranglisten er misvisende og gør at man i flere tilfælde kommer til at stille "forkert op" styrkemæssigtVi 
så gerne at niveau ranglisten blev fjernet så man stiller efter kategori ranglisten 
 
Argumentation 
Vi erkender at der er lavet en fejl, og at protesten er OK.Vi vil dog gerne tilføje at der efter vores mening er 
stillet korrekt op, da Jonathan er klart bedre end Rasmus, hvilket resultatet af kampene også viser,  
samt hs kategori ranglisten, hvor Jonathan ligger højere end Rasmus. Vi har blot ikke været opmærksomme 
på at der var 54 point forskel og ikke de tilladte 50 point på niveau ranglisten. Udfordringen set med vores 
øjne er at niveau ranglisten er misvisende og gør at man i flere tilfælde kommer til at stille "forkert op" styrke-
mæssigt. Vi så gerne at niveau ranglisten blev fjernet så man stiller efter kategori ranglisten 
 
Hvad mener I resultatet skal ændres til 
ikke ændres 
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Påstand 
Sagen afsluttet 
 
Holdturneringsudvalgets sagsbehandling og afgørelse 
Holdturneringsudvalget (HU) har vurderet protestsagen og begge synspunkter. 
 
HU har kontrolleret de omhandlede spilleres pointtal på den for holdrunden gældende rangliste til ”oktober 
ranglisten (senior)”. 
 
HU kan på denne baggrund konstatere følgende point på Niveauranglisten: 
HS Rasmus Gundersen (3203 point) 
HS Jonathan Grønbæk Andersen (3148 point) 
Pointforskel på 55 point – dermed kan der konstateres at Rasmus Gundersen skulle have spillet på Holbæk 
1, og er dermed ulovlig spiller for Holbæk 2.  
 
Holbæk taber derfor 2. HS (Herlev er vinder af kampen), 3. HS, 4. HS samt 2. HD og 3. HD  
(Herlev er vinder kampen), derfor 3 kampe tabes. 
 
På denne baggrund er det HU’s afgørelse, at protesten tages til følge, og resultatet ændres fra 8- 5 til 11-2 til 
Herlev. 
 
I henhold til reglementet idømmes Holbæk en bod på kr. 2.000, og det af Herlev indbetalte depositum tilba-
gebetales. 
 
Afsluttende bemærkninger 
Det skal bemærkes, at Holdturneringsudvalgets afgørelse i henhold til DH-reglementets § 57 kan indbringes 
for Badminton Danmarks Appeludvalg. 
 
På Holdturneringsudvalgets vegne 
 
Lene Struwe Andersen 

 


