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Brøndby d. 7. oktober 2022 
 

Danmarksserien, pulje 7, kamp 425536 

 

Protest fra Drive Kbh (Drive) mod Hillerød 3 (Hillerød) vedrørende holdopstilling 

(ranglisteregler) 
 

Protesten fra Drive 

Badminton Danmark har den 26. september 2022 modtaget en protest fra Drive Kbh. vedrørende 
holdopstilling i holdmatch 425536 mod Hillerød. 
 
Sagsfremstilling 
Vores argument er Hillerød ikke stiller op efter gældende regler §38 stykke 3. 1. MD Daniel 
Lehmann Lessél31475600 Filippa Kjær Kjellberg24532. MD Morten Hessner Labeau33135813 
Emilie Falcke Wedege2500Som det ses er der langt over de tilladte 100 point mellem de to mix'er, 
hvorfor de har stillet forkert op. Derfor bør Drive Kbh vinde 1. mix og 2. mix, så det samlet resultat 
af kampen bør ændres til Hillerød 7 - 6 Drive Kbh. Dog er der §38 stk. 6 angående U17/U19 spiller. 
Denne synes vi ikke kan brugs her, da det er de to herre som har så stor forskel i points. 
 
Argumentation 

Vores argument er Hillerød ikke stiller op efter gældende regler §38 stykke 3. 1. MD Daniel 
Lehmann Lessél31475600 Filippa Kjær Kjellberg24532. MD Morten Hessner Labeau33135813 
Emilie Falcke Wedege2500Som det ses er der langt over de tilladte 100 point mellem de to mix'er, 
hvorfor de har stillet forkert op. Derfor bør Drive Kbh. vinde 1. mix og 2. mix, så det samlet resultat 
af kampen bør ændres til Hillerød 7 - 6 Drive Kbh. Dog er der §38 stk. 6 angående U17/U19 spiller. 
Denne synes vi ikke kan brugs her, da det er de to herre som har så stor forskel i points. 
 
Påstand 

Vi ønsker resultatet bliver ændret til Hillerød 7 - 6 Drive Kbh. 
 
 
Svar fra Hillerød  

 
Sagsfremstilling 

Der spilles holdkamp mellem Hillerød 3 og Drive Kbh. 3.Hillerød 3 vinder holdkampen 9-4. Drive 
Kbh. nedlægger efterfølgende åbenbart en protest. 
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Argumentation 

Drive Kbh. henviser til at der maksimalt må være 100 points imellem 1. mix og 2. mix. Eftersom 
Filippa Kjær Kjellberg er U17-spiller skal mix-doublerne som par (ligesom damedoublerne) 
indplaceres i styrkeorden, og reglen med en maksimal pointforskel på 100 points er derfor ikke 
gældende i denne situation. Det er underordnet hvilken spiller i konstellationerne der har points, 
hvor mange eller hvor få, ligesom der ikke er en regel om hvor mange points forskel der er for 
mange. Det er det reelle styrkeforhold. Drive Kbh. påstår i deres protest at man ikke skal følge §38 
stk. 6.Dette står Hillerød Badmintonklub totalt uforstående overfor, og ved rent faktisk ikke hvad vi 
skal svare på dette?! Hvis Drive Kbh. synes at DH-reglementet skal gennemgås og evt. ændres, 
mener Hillerød Badmintonklub at dette ikke er forummet, men at det skal tages op sammen med 
Badminton Danmark og de øvrige klubber når der laves høringer. Hillerød Badmintonklub skal stille 
op efter styrkeorden jf. §38 stk. 6, og det har vi gjort. Vi kan simpelthen ikke se hvordan vi skulle 
følge det gældende DH-reglement anderledes. Hillerød Badmintonklub læser protesten således, at 
Drive Kbh. udelukkende har lagt en protest med påstand om at §38 stk. 6 ikke er gældende. 
Hillerød Badmintonklub mener ikke at Drive Kbh. har mandat til at ændre i DH-reglementet på egen 
hånd udenom de normale processer. Alene derfor mener Hillerød Badmintonklub at protesten skal 
afvises. Selvom Drive Kbh. ikke har lagt protest over det reelle styrkeforhold mellem 1. mix og 2. 
mix, vil vi dog alligevel gerne knytte et par kommentarer til dette. Ift. styrkeforholdet på 1. mix og 2. 
mix mener Hillerød at Filippa Kjær Kjellberg på nuværende tidspunkt er så tilpas meget bedre end 
Emilie Falcke Wedege at det gør op for forskellen der er mellem Daniel Lehmann Lessél og Morten 
Hessner Labeau. Daniel/Filippa er lige nu ganske simpelt bedre end Morten/Emilie. I første 
holdrunde imod Værløse stiller Hillerød også op med Daniel Lehmann Lessél/Filippa Kjær Kjellberg 
i 1. mix, og Morten Hessner Labeau i anden mix. Morten spiller i den holdkamp med Josefine 
Terkelsen som har 45 points flere end Emilie i mix. Hillerøds 1. mix vinder i tre sæt og 2. mix taber i 
to sæt. Det beviser at Hillerøds 1. mix er stærkere end 2. mix. Der nedlægges ikke protest fra 
hverken modstanderen Værløse eller Drive Kbh. til holdopstilling mellem Værløse og Hillerød, og 
derfor undrer vi os over at der nu nedlægges en protest over holdopstillingen mellem Hillerød og 
Drive Kbh., når forskellen i points faktisk er mindre mellem 1. mix og 2. mix. I holdkampen mellem 
Hillerød 3 og Drive Kbh. 3 vinder Hillerød i øvrigt også begge mix’erne rimeligt overbevisende, som 
derfor også indikerer at der ikke er begået fejl i Hillerøds opstilling. Derudover er der også 
pointforskel i 1. DD og 2. DD i holdkampen Hillerød 3 - Drive Kbh. 3 og dette mener Drive Kbh. er 
helt efter reglementet, da de ikke har lavet en protest på dette. Her er Drive Kbh. altså også enige i 
at Filippa står ”for lavt” på ranglisten ift. den reelle styrke ift. de andre piger på holdet. 
 

Hvad mener I resultatet skal ændres til 

9-4 
 
Holdturneringsudvalgets sagsbehandling og afgørelse 

Holdturneringsudvalget (HU) har vurderet protestsagen og begge synspunkter. 
 
Drive argumenter for, at Hillerød har stillet ulovligt op i forhold til §38 stk. 3 og henviser til § 38 stk. 
6, som ikke skulle være gældende i dette tilfælde. Modsat argumenterer Hillerød for, at § 38 stk. 6 
netop er gældende i den pågældende sag, da der er tale om opstilling efter styrkeorden når 
U17/U19 spilles benyttes. 
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§ 38 stk. 6: 
U17- og U19-spillere skal placeres på hold jf. § 38 stk. 1-5, medmindre ranglisten i enkelte tilfælde er 
misvisende i forhold til disse spilleres reelle styrkeforhold. I så fald er klubben ikke forpligtet til at 
følge ranglisten ved opstillingen, men singler og doubler med U17-/U19-spiller(e) indplaceres i 
styrkeorden på holdet. 
 
Doubler opstilles efter styrkeorden for parret samlet uanfægtet, hvor mange point de øvrige ikke 
U17/U19 spillere har. Hillerøds opstillinger i forrige runde er gennemgået og er i tråd med Hillerøds 
forklaring omkring styrkeforholdet. 
 
 
På denne baggrund er det HU’s afgørelse, at protesten afvises, og resultatet fastholdes 9-4 til 
Hillerød. Det af DRIVE Kbh. indbetalte depositum fortabes. 
 
 
Afsluttende bemærkninger 

Det skal bemærkes, at Holdturneringsudvalgets Erik Markusen ikke har deltaget i behandlingen af 
sagen. 
 
Det skal bemærkes, at Holdturneringsudvalgets afgørelse i henhold til DH-reglementets § 57 stk. 1 
ikke kan indbringes for Badminton Danmarks Appeludvalg. 
 
 
 
På Holdturneringsudvalgets vegne 
 
Jesper Kamp 

 

 


