Brøndby d. 24. september 2020

Danmarksserien pulje 6, kamp 385796
Protest i kamp fra FKIF Frederiksberg (FKIF) mod Nordbyens Badmintonklub
(Nordbyen) vedrørende Nordbyens holdopstilling i spillerunde 2, d. 19.09.2020
Protesten fra FKIF
Badminton Danmark har den 20.09.2020 modtaget en protest fra FKIF vedrørende Nordbyens holdopstilling i
holdmatch 385796 mellem FKIF og Nordbyen.
I protesten refererer FKIF til holdturneringsreglementets §38 og anfører herefter:
FKIF mener ikke, at Nordbyens holdopstilling i kampen overholder paragraf 38 i Holdturneringsreglementet.
FKIF's påstand er derfor, at resultatet bør ændres til 9 – 4 til FKIF.
På 1. september ranglisten har Nordbyens 4. HS Jeppe Jørgensen (3095) mere end 50 point flere end 3. HS
Noah Nielsen (2913).
I herredoublerne har 3. HD Mikkel Due Machat / Jeppe Jørgensen (6459) mere end 100 point flere end 1. HD
Christian Dalsgaard / Frederik Bilenberg Olsen (6304).
Således har Nordbyens Badmintonklub stillet forkert op i 3 HS, 4. HS, 1. HD, 2. HD og 3. HD.
Nordbyens Badmintonklubs holdopstilling i kampen overholder ikke paragraf 38 stk. 2 og stk. 3 i Holdturneringsreglementet, idet den ikke er opstillet efter den danske fællesrangliste af 1. september 2020. Det gælder
for 3. HS, 4. HS og de 3 herredoubler. FKIF bør derfor vinde alle 5 kampe, og da 2 af de 5 allerede blev vundet
af FKIF bør resultatet ændres til 9-4 til FKIF.
Svar fra Nordbyen
Vi påstår at vi stadig bør vinde kampen 7-6 som afgjort på dagen, og føler det er totalt miskrediterende for
badmintonsporten at man indleder denne klage. Der er ikke blevet snydt på noget tidspunkt, men NBK har
stillet med bedste mand/mænd i alle konstellationer fra top til bund, som vi mener man skal i forhold til det
sportslige aspekt.Vi noterer os,at FKIF ikke protestere mod, at vi stillede styrkemæssigt forkert op. De tabte til
et bedre hold på banen og håber nu på hjælp fra et skrivebord.For god ordens skyld vil vi derfor meget gerne
bede FKIF Frederiksberg bekræfte, at Nordbyens Badmintonklub styrkemæssigt var korrekt stillet op?
$38, stk 1: Den danske fælles rangliste skal benyttes som udgangspunkt for holdopstillingen i alle kategorier…FKIF mener ikke at Nordbyen overholder $38, hvilket ikke er korrekt, som det fremgår af ovenstående
udklip fra holdturneringsreglementet. Vi har to ungdomspillere på vores hold, Frederik (1. års U19) og Noah
(2.års U17). Frederik og Noah står rangeret som U19E og U17E ved et kig på ranglisten for klubben hvilket
beggrunder vores opfattelse at de er som ungdomspillere er at opfatte. Ligeledes spiller de begge ungdomsturneringer til hverdag, og derfor tolker vi naturligvis, at ungdom er ungdom. Med udgangspunkt i det, sættes
de ind styrkemæssigt i forhold opstillingen. Nordbyens Badmintonklub har benyttet fællesranglisten som udgangspunkt, som det tydeligt fremgår af $38, stk. 1., og alle seniorspillere er også rangeret efter ranglisten. Vi
kan ikke se at FKIF kan få medhold i deres protest, og hvis såfremt de gør, bliver vi tvunget til at stille ’forkert’
op fremadrettet. Vi mener ikke hverken vi eller vores kommende modstandere kan være tjent med dette, og
det vil uomtvistligt være det sportlige aspekt der bliver taberen hvis FKIF´s protest får medhold.Hvis opstillingen i HD erne skulle være som FKIF påstår, så havde vores 1 HD skulle spille 2 HD. 2
HD skulle spille 3 HD og vores 3 HD skulle spille 1 HD. Det betyder i 2 af de 3 kampe vil styrkeforholdet være
markant større i NBK favør, og i 1 ad de 3 vil det være sandsynligt at styrkeforholdet er større i FKIF favør.
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Det vil med stor sandsynlighed føre til 2 NBK sejre og 1 FKIF sejr - fuldstændigt som det også blev til i holdkampen. Eneste forskel ville være at styrkemæssigt ville der i alle 3 kampe være stor forskel, som vi ikke ser
værdien af sportsligt. NBK har i respekt for sporten stillet "rigtigt" op.
§ 38 HoldopstillingenStk. 1 Den danske fællesrangliste skal benyttes som udgangspunkt forholdopstillingen i
alle kategorier, og alle spillere skal være oprettet påranglisten på BadmintonPlayer inden udveksling af holdopstillinger(se regler for indplacering i ”Reglement for Ny Rangliste”).Ellers er holdet sat med respekt for sporten, så de bedste spiller mod de bedste.
Det skal bestå som afgjort. 7-6 til Nordbyen. Der er ikke noget at komme efter i de 4 HSer. De 3 HDer vil som
tidligere beskrevet med overvejende sandsynlighed have givet NBK 2 sejre af de 3 mulige, fuldstændig som
det også blev spillet i kampen. (Hvis man ikke stiller op i stærkeste formation) 1HD FKIF2HD NBK3HD NBK
Holdturneringsudvalgets sagsbehandling og afgørelse
Holdturneringsudvalget (HU) har vurderet sagen og de to klubbers synspunkter.
HU har kontrolleret holdsedlen for den omhandlede kamp, kampnr. 385796, samt senioranglisten pr.
1. september 2020, som er gældende for kampen, da denne er spillet d. 19. september 2020.
Ifølge reglerne for holdopstillingen i Holdturneringsreglementet, § 38, stk. 2 og stk. 6, skal spillerne i single
opstilles efter seniorranglisten, dog er det tilladt at bytte rundt på spillere, der ligger indenfor 50 point. Undtaget
dette er U17-spillere, der skal indplaceres efter styrke.
Da Noah Nielsen er U17-spiller, er han derfor indplaceret korrekt i forhold til gældende ranglisteregler og da
han samtidig vinder sin 3. HS, mens 4. HS Jeppe Jørgensen taber sin kamp, er der intet belæg for, at Noah
Nielsen ikke har været opstillet korrekt. Resultaterne i herresinglerne bibeholdes.
Ifølge reglerne for holdopstillingen i Holdturneringsreglementet, § 38, stk. 3 og stk. 6, skal doublekonstellationerne opstilles efter seniorranglisten, dog er det tilladt at bytte rundt på konstellationer, der ligger indenfor 100
point. Undtaget dette er de konstellationer hvori der indgår U17-spillere, her skal konstellationen (eller konstellationerne) indplaceres efter styrke.
3. HD har 6.459 point mod 1. HD’s 6.304, så forskellen mellem de to par er 155 point, hvilket er mere end de
tilladte 100 point. Da Nordbyen derfor har stillet forkert op i 1. HD, tabes ligeledes de efterfølgende to herredoubler.
Nordbyen argumenterer for, at de har indsat U19-spiller Frederik Bilenberg Olsen, hvor han styrkemæssigt hører til. Dette har HU ikke forholdt sig til, da reglerne er meget tydelige på dette område, da det udelukkende er
U17-spillere der skal indplaceres efter styrke. U19-spillere er i holdturneringssammenhæng at betragte som
øvrige seniorspillere og skal derfor indplaceres efter den gældende seniorrangliste.
Holdkampens resultat ændres i henhold til ovenstående argumentation fra 7-6 i Nordbyens favør til 8-5 i FKIF’s
favør.
Nordbyen idømmes en bod på kr. 2.000 og det af FKIF indbetalte depositum tilbagebetales.
Afsluttende bemærkninger
Det skal bemærkes, at Holdturneringsudvalgets afgørelse i henhold til DH-reglementets § 57 kan indbringes
for Badminton Danmarks Appeludvalg.
På Holdturneringsudvalgets vegne
Erik Markussen
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