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Brøndby d. 17. november 2021 

 

1. division, Pulje 1, kamp 405785 

Protest fra Ikast Forenede Sportsklubber (Ikast) mod Højbjerg 2 

(Højbjerg) vedrørende holdopstilling (ranglisteregler) 

 

Protesten fra Ikast 

Badminton Danmark har den 3. november 2021 modtaget en protest fra Ikast vedrørende 

holdopstilling i holdmatch 405785 mod Højbjerg. 

 

Sagsfremstilling 

Kathrine Kaack var ulovlig på holdet, da hun ikke har spillet i denne sæson i Badmintonligaen eller 

1. division inden 17. oktober, og Højbjerg har ikke søgt dispensation på hende. Højbjerg skal derfor 

taberdømmes i 1. damesingle. 

 

Argumentation 

Paragraf 32, stk. 1 B beskriver, at en spiller i Badmintonligaen eller 1. division skal have spillet 

senest d. 17. oktober for at kunne anvendes i den resterende del af sæsonen. Kathrine Kaack er 

derfor brugt ulovligt, da hun ikke har deltaget i nogle holdkampe for Højbjerg i de førnævnte 

divisioner inden holdkampen mod Ikast d. 31. oktober. 

 

Påstand 

Ulovlig brug af spiller i holdkampen. Resultatet ændres fra 7-2 til 6-3. 

 

Svar fra Højbjerg 

Badminton Danmark administration har modtaget mail fra Michael Kjeldsen d. 8. november kl. 

9.03: 

Hej Kim. Der er ikke så meget at gøre her. Den er klokkeklar. Resultat skal ændres til 6-3 til 

Højbjerg. Mvh. Michael Kjeldsen 

 

Hvad mener I resultatet skal ændres til 

6-3 til Højbjerg 

 

Holdturneringsudvalgets sagsbehandling og afgørelse 

Holdturneringsudvalget (HU) har vurderet protestsagen og begge synspunkter. 

 

HU har kontrolleret den omhandlede spilleres deltagelse på holdkampe i Badmintonligaen og  

1. division. 
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Det kan hermed konstateres at spilleren ikke har deltaget på holdkampe før 17. oktober, som der er 

et krav jævnfør paragraf 32, stk. 1 B. 

 

På denne baggrund er det HU’s afgørelse, at Kathrine Kaack taber 1. DS. Ligeledes taberdømmes 

Højbjerg i 2. DS jf. § 54 stk. 2. Resultatet af holdkampen ændres fra 7-2 til 6-3. 

 

I henhold til reglementet idømmes Højbjerg en bod på kr. 2.000, og det af Ikast 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 

 

Lene Struwe Andersen 
 


