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Brøndby d. 31/1-2023 

 

Danmarksserien pulje 6 kamp 425526 
 

Protest fra Ringsted mod BC37 2 vedrørende kampen i spillerunde 7, d. 

14.01.2023. 
 

Protesten fra Ringsted 

Badminton Danmark har d. 16.01.2923 modtaget en protest fra Ringsted vedrørende ulovlig 
holdopstilling (opstilling efter styrke) i holdkamp 425526 mellem BC37 2 og Ringsted. 
 
Sagsfremstilling: 
Ringsted Badminton gør hermed indsigelse imod BC37 Amager 2’s holdopstilling i kampen mod 
Ringsted lørdag 14. januar 2023 – imod brugen af Thomas Hauskou på klubbens andethold 
grundet dets indplacering af Magnus Schøtt Jensen. Thomas Hauskou har hidtil i sæsonen spillet 
1. herresingle på BC37 Amagers førstehold – i samtlige seks holdkampe. I denne runde er han sat 
på 2. holdet, hvor han spillede 1. herresingle og 2. herredouble. Ringsted Badminton gør indsigelse 
imod indplaceringen af Magnus Schøtt Jensen på BC37 Amagers førstehold – til deres kamp imod 
Badminton Roskilde – med henvisning til Holdturneringsreglementets §38, stk. 5.Magnus Schøtt 
Jensen har på intet tidspunkt i sæsonen været højere indplaceret end Thomas Hauskou, hverken i 
single eller double, og Ringsted Badminton mener, at indplaceringen i denne runde er lavet 
udelukkende med henblik på at styrke andetholdet markant – for at forbedre holdets chancer for at 
vinde nok kampe til at komme i oprykningsspillet til 3. division. Ringsted Badminton mener ikke at 
Magnus Schøtt Jensen er korrekt indplaceret med henvisning til de første seks runder i 
grundspillet, hvor han enten har spillet på klubbens andethold eller 4. herresingle på førsteholdet, 
mens Thomas Hauskou alle gange har spillet 1. herresingle på førsteholdet. Magnus Schøtt har 
også til alle kampe spillet herredoubler rangeret under hvad Thomas Hauskou har spillet. Ringsted 
Badminton beder HU tage stilling til ovenstående, og ud fra egen vurdering træffe en beslutning 
om, hvilke kampe, som denne (efter Ringsted Badmintons overbevisning, forkerte) indplacering har 
haft effekt på. Men om ikke andet, så bør BC37 Amager 2, efter Ringsted Badmintons vurdering, 
som minimum taberdømmes i 1. herresingle og 2. herredouble i kampen imellem BC37 Amager 2 
og Ringsted lørdag 14. januar 2023.  
 
Argumentation: 
Magnus Schøtt Jensen har på intet tidspunkt i sæsonen været højere indplaceret end Thomas 
Hauskou, hverken i single eller double, og Ringsted Badminton mener, at indplaceringen i denne 
runde er lavet udelukkende med henblik på at styrke andetholdet markant – for at forbedre holdets 
chancer for at vinde nok kampe til at komme i oprykningsspillet til 3. division. Ringsted Badminton 
mener ikke at Magnus Schøtt Jensen er korrekt indplaceret med henvisning til de første seks 
runder i grundspillet, hvor han enten har spillet på klubbens andethold eller 4. herresingle på 
førsteholdet, mens Thomas Hauskou alle gange har spillet 1. herresingle på førsteholdet. Magnus 
Schøtt har også til alle kampe spillet herredoubler rangeret under hvad Thomas Hauskou har 
spillet. 
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Svar fra BC37 

Badminton Danmark har d. 17.01.2023 modtaget svar fra BC37 på protesten fra Ringsted 
vedrørende ulovlig holdopstilling (opstilling efter styrke) i holdkamp 425526 mellem BC37 2 og 
Ringsted. 
 
Påstand: 

Kampens resultat forbliver uændret 7-6 til BC37 
 
Sagsfremstilling: 
Holdturneringsreglementet §38 stk. 6. Der er blevet lagt protest på BC37 Amager andenholdsherre, 
Thomas Hauskou, er blevet placeret forkert som herre på baggrund af Magnus Schøtt Jensen, som 
i denne holdrunde er placeret på BC37 Amagers førstehold. Ud fra Holdturneringsreglementet §38 
mener BC37 Amager at denne holdopstilling er lovlig, da Holdturneringsreglementet er blevet fulgt 
korrekt. 
 
Argumentation: 
Ud fra Holdturneringsreglementet §38, stk. 6 mener BC37 Amager at holdopstillingen er korrekt 
udført, eftersom Magnus Schøtt Jensen er ungdomsspiller (U17/19) og dermed er BC37 Amager 
ikke forpligtet til at følge ranglisten, men vi ifølge §38 stk. 6 må bruge Magnus Schøtt Jensen, så 
længe det passer i klubbens interne styrkeforhold. BC37 Amager har vurderet at Magnus Schøtt 
Jensen er placeret korrekt, da han i denne sæson har været i en rivende positiv udvikling 
spillemæssigt. Magnus startede ud på klubbens andethold og har gradvist arbejdet sig op blandt 
nogle af de bedste spillere klubben. Herresinglerne i klubben er meget tætte niveaumæssigt og det 
er ofte på baggrund af spillernes individuelle sportslige periode, som bliver taget stilling til. Magnus 
har i den sidste stykke tid spillet op med alle i klubben, herunder Thomas Hauskou, som Magnus 
har slået og præsteret bedre end den sidste stykke tid. Derudover har Magnus været ubesejret hele 
sæsonen og vundet 14 ud af 14 kampe, hvilket har vist den udvikling og styrke Magnus har opnået. 
Dertil har Thomas tabt 3 herredoubler, hvilket også viser hans svingende niveau, hvor Magnus har 
vist et højere niveau i herredoublerne som det kan ses på resultaterne. Som I kan se på niveau-
ranglisten så ligger mange af klubbens herrer meget lige og derfor er der stor fleksibilitet når der 
bliver sat hold. Mange af spillerne har haft svingene perioder og derfor mener vi at dette er det 
mest retvisende billede af klubbens niveau på de to hold. BC37 Amager mener derfor at 
holdopstilling er korrekt, da styrkeforholdet for Magnus er korrekt i klubben og at disse 
holdopstillinger er lovlige. 
 

Holdturneringsudvalgets sagsbehandling og afgørelse 

Holdturneringsudvalget (HU) har vurderet sagen og de to klubbers synspunkter. 
Ringsted argumenter for, at BC37 har stillet ulovligt op. Modsat argumenterer BC37 for, at 
opstillingen er korrekt styrkemæssigt i forhold til § 38 stk. 6, da der er tale om opstilling efter 
styrkeorden når U17/U19 spilles benyttes. 

§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  
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styrkeorden på holdet. U17- og U19-spillere må kun benyttes på lavere rangerende hold, hvis spilleren 
vurderes at være svagere i mindst én af de to kategorier spilleren benyttes i end klubbens øvrige 
spillere, som anvendes i de samme to kategorier på et højere rangerende hold. Uenighed om 
holdopstillinger afgøres efter protest fra modstanderholdet, jf. § 55. 

BC37 argumenterer for, at Magnus S. Jensen igennem sæsonen har vundet alle sine kampe i DH-
turneringen og har ”været i rivende udvikling”. Påstanden er undersøgt af Holdturneringsudvalget, 
som kan konstatere, at Magnus S. Jensen har haft en markant fremgang på ranglisten siden 
sæsonstart og har vundet alle sine kampe i DH-turneringen. Derudover har Magnus S. Jensen 
spillet de sidste fire kampe på BC37’s 1. hold. BC37’s argumentation er altså resultatmæssigt 
dokumenteret. 
 
På denne baggrund er det HU’s vurdering, at Ringsted ikke har fremført tilstrækkeligt og 
dokumenteret bevis for, at BC37’s opstilling i holdkampen ikke er i overensstemmelse med 
reglerne i DH-reglementet. 
 
På den baggrund er det HU’s afgørelse at, protesten afvises og resultatet fastholdes 7-6 til BC 37. 
Det af Ringsted indbetalte depositum fortabes. 
 

Afsluttende bemærkninger 

Det skal bemærkes, at Holdturneringsudvalgets Thomas Irving Pedersen ikke har deltaget i 
behandlingen af sagen. 
Det skal desuden bemærkes, at Holdturneringsudvalgets afgørelse i henhold til DH-reglementets § 
57 stk.1 ikke kan indbringes for Badminton Danmarks Appeludvalg, da der er tale om styrkeforhold.  
 
 
På Holdturneringsudvalgets vegne 
 
Lars Michelsen 


