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Brøndby d. 28. oktober 2022 

 

Danmarksserien pulje 8, kamp 425566 

Protest fra BC37 Amager (BC37) mod Kirke Hyllinge / Skibby (KHS) vedrørende 
KHS’ holdopstilling i spillerunde 3, d. 08.10.2022. 

 
Protesten fra BC37 
Badminton Danmark har d. 10.10.2022 modtaget en protest fra BC37 vedrørende KHS’ holdopstilling 
i holdmatch 425566 mellem KHS og BC37. 
 
I protesten refererer BC37 til holdturneringsreglementets §38 og anfører herefter: 
 
Der ønskes sejr til BC37 i hhv. 3 og 4 herresingle pga. ulovlig opstilling fra Kirke Hyllinge-Skibby. 
 
Jf. Paragraf 38, stk 2 skal singlerne placeres således, at spilleren som har højst antal point i single 
placeres højest. Såfremt pointforskellen i single er 50 point eller derunder på 2 spillere kan klubben 
selv bestemme de to spilleres indbyrdes placering. Kirke Hyllinge-Skibby har i holdrunden placeret 
William Kramer Hansen (point 2945) i 3 HS og Daniel Vogt (point 3017) i 4 HS. Daniel Vogt har jf. 
september ranglisten 72 point mere end William Kramer Hansen, og han bør derfor blive placeret 
over William Kramer Hansen, således at han burde have spillet 3 HS. Udover dette burde 1 Mix (point 
5343) og 2 Mix (point 5668) også været byttet om idet pointforskellen udgør 325 point til fordel for 
2 Mix. Det samme er gældende i hhv. 1 (point 2200) og 2 DS (point 2525) hvor forskellen udgør 325 
point til fordel for 2 DS. Mixerne samt damesinglerne vindes allerede af BC37, hvorfor disse ikke 
medregnes som en del af protesten, men vi vil gerne påpege at det således gør sig gældende i 6 
kampe hvor holdopstillingen ikke er korrekt efter reglementet. 
 
Svar fra KHS 
Badminton Danmark har d. 15.10.2022 modtaget svar fra KHS på protesten fra BC37 vedrørende 
KHS’ holdopstilling i holdmatch 425566 mellem KHS og BC37. 
 
William Hansen der blev placeret i 3 HS over Daniel Voigt, som spillede 4 HS er niveaumæssigt rigtigt. William 
har ikke tabt 1 kamp i over 1 år hvor han har været placeret i en single under Daniel og han har kun afgivet 1 
sæt på lidt over 1 år og nemt vundet sine kampe. Daniel Voigt har derimod tabt næsten flere kampe end han 
har vundet i en single placeret over William. Derudover viser holdkampen også at han er god nok til netop at 
spille den 3 HS da han vinder kampen med 21-13 21-14. Der hvor ranglisten er misvisende er når William 
Hansen også uden problemer slår vores 2 HS hvilket også viser hans niveau kunne gøre sig gældende i en 2 
HS på vores hold. Og vores 2 HS har spillet en masse 3 div. 
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Holdturneringsudvalgets sagsbehandling og afgørelse 
Holdturneringsudvalget (HU) har vurderet sagen og de to klubbers synspunkter. 
 
HU har kontrolleret holdsedlen for den omhandlede kamp, kampnr. 425566, samt senioranglisten pr. 
1. september 2022, som er gældende for kampen, da denne er spillet d. 08.10.2022. 
 
Ifølge reglerne for holdopstillingen i Holdturneringsreglementet, § 38, stk. 2 og stk. 6, skal spillerne 
opstilles efter seniorranglisten, dog er det tilladt at bytte rundt på spillere/par, der ligger indenfor 50 
point i single og 100 point i double. Undtaget dette er U17- og U19-spillere, der skal indplaceres efter 
styrke. 
 
Da ingen af herresinglespillerne er U17- eller U19-spillere, er det udelukkende ranglisten der afgører 
hvordan spillerne opstilles på holdet. På singleranglisten har Daniel Vogt 3.017 point og William 
Kramer Hansen 2.945 point. Da forskellen er 72 point og dermed mere end de tilladte 50 point 
taberdømmes KHS i 3. og 4. herresingle. Disse kampe vindes af BC37 med 21-0, 21-0. 
 
Da ingen af damesinglespillerne er U17- eller U19-spillere, er det udelukkende ranglisten der afgører 
hvordan spillerne opstilles på holdet. På singleranglisten har Signe Bagge Schrøder 2.525 point og 
Rikke Schrøder 2.200 point. Da forskellen er 325 point og dermed mere end de tilladte 50 point 
taberdømmes KHS i begge damesingler. Disse kampe vindes af BC37 med 21-0, 21-0, men har ingen 
indflydelse på holdkampens resultat, da BC37 i forvejen vinder disse kampe. 
 
Da ingen af mixdoublespillerne er U17- eller U19-spillere, er det udelukkende ranglisten der afgører 
hvordan spillerne opstilles på holdet. På Mixdoubleranglisten har Marie Røndbjerg Jensen (2.719) / 
Mads Stentoft Hansen (2.949) 5.668 point og Freja Mortensen (2.272) / Filip Banjo (3.040) 5.312 
point (og ikke 5.343 point som BC37 anfører). Da forskellen er 356 point og dermed mere end de 
tilladte 100 point taberdømmes KHS i begge mixdoubler. Disse kampe vindes af BC37 med 21-0, 21-
0, men har ingen indflydelse på holdkampens resultat, da BC37 i forvejen vinder disse kampe. 
 
Holdkampens resultat ændres i henhold til ovenstående argumentation fra 8-5 i BC37’s favør til  
10-3 i BC37’s favør. 
 
KHS idømmes en bod på kr. 2.000 og det af BC37 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 
 


