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Protest fra Ikast FS Badminton (Ikast) mod Aarhus AB (AB) vedrørende AB’s 
holdopstilling i spillerunde 4, d. 29.10.2022. 
 

Protesten fra Ikast 

Badminton Danmark har d. 1.11.2022 modtaget en protest fra Ikast vedrørende AB’s holdopstilling 
i holdmatch 425376 mellem Ikast og AB. 
 
I protesten refererer Ikast til holdturneringsreglementets §38 stk. 4 og anfører herefter: 
 
Der ønskes sejr til Ikast 8-5 pga. ulovlig brug af spiller. 
 
Sagsfremstiling: 
Aarhus AB har stillet ulovligt med Bolette Blomgren på holdet i holdkampen mod Ikast. Hun er 
mere end de tilladte 50 point foran Jenni Olesen på niveauranglisten. Jenni Olesen spillede i 
samme runde på Aarhus AB's 2. hold i 2. division, og spillede ligesom Bolette mixed- og 
damedouble. 
 
Argumentation: 
I garagraf 38 stk. 4 står der; Hvis det højere rangerende hold ligger i 2. division og nedefter, kan en  
Klub inden for samme spillerunde kun anvende en spiller på et lavere rangerendehold, såfremt  
spilleren er lavere placeret på NIVEAU-ranglisten end de af klubbens spillere, som anvendes i de  
samme to kategorier på et højere rangerende hold. Klubben kan dog benytte en højere rangeret 
spiller såfremt pointforskellen er 50 point eller derunder på NIVEAU-ranglisten. Bolette Blomgren 
ligger på 1. oktober ranglisten med 67 point mere end Jenni Olesen, og Bolette var derfor ikke 
lovlig på Aarhus AB's 3. hold i Danmarksserien. Bolette spillede 1. mixdouble og 1. damedouble. 
Dermed skal Aarhus AB taberdømmes i 1. mixdouble, 2. mixdouble, 1. damedouble og 2. 
damedouble. Ikast vandt i forvejen 2. damedouble, så denne kamp ændrer ikke på resultatet. Det 
samlede resultat skal derfor ændres fra 5-8 til 8-5 til Ikast. 
 
Svar fra AB 

Badminton Danmark har d. 2.11.2022 modtaget svar fra AB på protesten fra Ikast vedrørende AB’s 
holdopstilling i holdmatch 425376 mellem Ikast og AB. 
 
Påstand: 
Ikast ønsker at ændre resultatet fra tabt 5-8 til vundet 8-5. Men resultatet af 2. mix ville være 
fuldstændig upåvirket af, hvem af de to involverede piger, der spillede, så resultatet bør kun ændres 
til 7-6. 
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Sagsfremstilling: 
Det er korrekt, at Bolette Blomgren var ulovlig i forhold til at spille på 3. holdet. Det har hun så været 
i alt den tid, man kan kigge tilbage på ranglisten, da ingen - og da slet os selv - har troet, at det 
kunne være tilfældet. Bolette Blomgren træner 1-2 gange om ugen og er klubspiller, der bare ønsker 
at hygge sig med badminton. Jenni Olesen er en ambitiøs spiller, der træner hver dag (også på TD-
centeret i Aarhus), og som spiller GP-turneringer. Hun har endda fungeret som ligareserve både i 
sidste sæson og i denne. Og hun har vundet 8 ud af 8 kampe på 2. division i denne sæson... Jenni 
er med sikkerhed den bedste spiller af de to.  
Det ved alle, der kender til pigerne. Den eneste grund til, at den her situation eksisterer er, at Jenni 
også er på singleranglisten. En kategori, som hun ikke har spillet en eneste gang i sine 4 år i AB. At 
man overhovedet kan finde på at lægge en protest over noget, som man er fuldt ud klar ikke er 
funderet i noget sportsligt, finder jeg ganske enkelt usympatisk. Og det medvirker til, at mange 
bliver irriterede og usikre over en rangliste, der ellers i det store hele fungerer. Vi taler om nummer 
henholdsvis 29 og 30 på Niveauranglisten. Og det er en Danmarksseriekamp. Men korrekt - Bolette 
var ulovlig, og jeg må finde måde at gøre hende lovlig fremadrettet. Det kan vel ske ved at indsætte 
hende lavt i damesingle (en kategori, hun aldrig kommer til at spille) - eller ved at bede hende om 
med vilje at tabe en stribe kampe i holdturneringen. Thomas Damgård 
 
Argumentation: 
Resultatet ændres fra 5-8 til 7-6, da udskiftningen af de to piger ikke havde indflydelse på 2. 
mixdouble. 
 

Holdturneringsudvalgets sagsbehandling og afgørelse 

Holdturneringsudvalget (HU) har vurderet sagen og de to klubbers synspunkter. 
 
HU har kontrolleret holdsedlen for den omhandlede kamp, kampnr. 425376, samt senioranglisten 
pr. 1. oktober 2022, som er gældende for kampen, da denne er spillet d. 29.10.2022. 
 
Ifølge reglerne for holdopstillingen i Holdturneringsreglementet, § 38, stk. 4 står der: 
 
Hvis det højere rangerende hold ligger i 2. division og nedefter, kan en klub inden for samme 
spillerunde kun anvende en spiller på et lavere rangerende hold, såfremt spilleren er lavere placeret 
på NIVEAU-ranglisten end de af klubbens spillere, som anvendes i de samme to kategorier på et 
højere rangerende hold. Klubben kan dog benytte en højere rangeret spiller såfremt pointforskellen 
er 50 point eller derunder på NIVEAU-ranglisten.  
 
AB stiller med Bolette Blomgren, som jævnfør 1. oktober ranglisten har 2965 point, og Jenni Olsen 
har 2898, hvilket er 67 point mere dvs. over det tilladte 50 point på NIVEAU-ranglisten. Bolette 
Blomgren stiller dermed op ulovligt. Begge hendes kampe skal taberdømmes med 21-0, 21-0 i 1. 
mix og 1. damedouble.  
 
Når der stilles op med en ulovlig spiller, vil det påvirke opstillingen i 2. mix og 2. damedouble, som 
derfor også skal taberdømmes 21-0, 21-0.  
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Derfor tages protesten fra Ikast til følge og resultatet ændres fra 5-8 til AB til at Ikast vinder 8-5.  
 
AB idømmes 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 

 


