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Brøndby d. 6. marts 2023 

 
1. division Kvalifikation til Badmintonligaen, 

kamp 441080 og 

3. division Kvalifikation til 2. division,  

pulje B, kamp 441168 
 

Optagelse af sag mod KBK Kbh. vedrørende kampe i spillerunde 8, d. 

04.02.2023. 
 

Dommerindberetning fra holdkampen 

Badminton Danmark har d. 04.02.2023 modtaget en indberetning fra dommeren i kampen mellem 
Kolding BK og KBK Kbh.  
 
Morten Rørtoft anfører (04.02.2023): 
”Jeg var i dag lørdag den 04/02 ude og dømme ligakvalifikation i Kolding (kamp nr: 441080). Da jeg 

møder op i hallen får jeg at vide fra København træneren at de har en spiller som af en eller anden 

årsag ikke kunne komme med dem og derfor ikke stiller op. Pågældende spiller er Camilla Bo 

Andersen, som på holdkortet er skrevet til og spille 1. MD og 1. DD.  
Trænerne fra begge hold vidste ikke hvad der i denne situation skulle gøres, så jeg informerer dem om 

at vi spiller som det er sat på holdkortet og der rykkes ikke rundt på nogle kampe og ingen reserver 

kan indsættes da tidsfristen på de tre timer er overskredet, samt at det ville blive indberettet til BD.  

Jeg får i denne situation også at vide fra Koldings træner at han modtager et opkald på telefonen kl 
13:40 (20 min før deadline) om at deres spiller Camilla ikke kommer med. Dette klager Kolding over at 

de ikke mener er i orden da man godt ved det før 20 minutter før deadline at deres spiller ikke 

kommer med, hvilket gør at de ikke kan nå og opdatere på deres opstilling. Jeg lovede Kolding at tage 
det med i indberetningen at e ikke mener det er i orden sådan som det er blevet gjort fra Københavns 

side. (jeg har set på Kolding trænerens tlf at det er korrekt at han bliver ringet op 20 min før og 

efterfølgende modtager en besked ca 5 min før deadline.) 

 
Udover dette forløb hele holdkampen rigtig fint og ingen problemer.” 
 
 

Holdturneringsudvalgets reaktion på dommerindberetningen 
På baggrund af dommerindberetningen optog HU denne sag jf. DH-reglementets §56 og udbad sig 
en redegørelse fra KBK omkring forløbet med afbuddet fra Camilla Bo Andersen (CBA).  
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Der blev bedt om, at redegørelsen skulle indeholde oplysninger om baggrund for CBA’s udeblivelse, 
samt hvornår spilleren meddelte, at hun ikke kunne gennemføre holdkampen. Dette blev gjort med 
henblik på at afgøre, hvorvidt KBK havde handlet i strid med reglerne, hvilket tidspunkterne i 
dommerindberetningen indikerede. 
 
Svar fra Karsten Bjerring, Cheftræner for KBK (15.02.2023):  
”Til Badminton Danmarks holdturneringsudvalg 
  

På baggrund af dommerindberetningen fra kampen i 1. division Kvalifikation til Badmintonligaen 

lørdag den 4. februar imellem Kolding og KBK København (kampnummer 401080) følger hermed en 

redegørelse for hændelsesforløbet.  
  

Den pågældende spiller, Camilla Bo Andersen, træner i ugen op til kampen på normal vis med den 

resterende trup, og i fraværet af en række faste førsteholdsspillere, der er bortrejst pga. nationale 

mesterskaber i hhv. Sverige, Belgien og Slovenien, indlemmes hun i førsteholdstruppen til kampen 
mod Kolding. 

  

På selve kampdagen meddeler spilleren, at hun mærker en foruroligende ømhed i knæet, hvorfor hun 
bliver bedt om at teste knæet for at få afdækket endeligt, om hun er i stand til at spille kampen på 

sportslig og helbredsmæssig forsvarlig vis. 

  

Efter en test af knæet og en grundig vurdering er konklusionen desværre, at hun ikke vil være i stand 
til at gennemføre kampen, hvilket vi efterfølgende meddeler Kolding i god tid inden kampstart. I 

skyndingen bliver holdopstillingen ikke opdateret på badmintonplayer, hvilket er en forglemmelse fra 

vores side, som vi beklager. Dommer Morten Rørtoft beslutter dog, at kampen skal afvikles uden 

ændringer i klubbernes opstillinger.  
  

Afbuddet er ærgerligt for alle parter og for KBK København har det selvsagt store sportslige 

konsekvenser ikke at stille med et komplet hold, som kampens resultat med al tydelighed viser” 
 
Svaret fra KBK indeholdte ikke konkrete tidspunkter for forløbet omkring afbuddet fra CBA, og 
derfor ønskede HU en ”tro og love-erklæring” fra CBA vedr. afbud til holdkampen. ”Tro og love-
erklæringen” blev indhentet jf. § 40 og § 53 stk. 4 i DH-reglementet. 
 
CBA blev konkret udbedt at svare på følgende to spørgsmål: 
 
1. Hvornår gjorde du første gang klubben opmærksom på din skade og dermed mulige afbud til 
holdkampen mod Kolding 4/2-2023? Specifikt tidspunkt bedes angivet. 
2. Hvornår meldte du endeligt afbud til holdkampen mod Kolding den 4/2-2023? Specifikt  
 
Svar fra CBA (23.02.2023): 
”1. Mellem 9:30 og 10:00.  

2. Mellem 11:30 og 12” 
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Holdturneringsudvalgets argumentation 

Det er en helt grundlæggende præmis, at holdene i DH-turneringen skal udfyldes fra toppen. Det 
betyder, at hvis en spiller bliver skadet eller på anden måde forhindret i at deltage i en holdkamp, 
så skal der findes en erstatning til holdet ved at rykke spillere fra underliggende hold op på det 
pågældende hold. 
 
I §39 stk. 1 er det angivet, at udvekslingen af holdopstillinger for kampe i 1. division foregår 3 timer 
før kampstart. I §39 stk. 2 angives det: ”Når en holdkamp igangsættes, skal alle spillere være på 

spillestedet. 

Mangler et hold en eller flere spillere skal holdet rykke de tilstedeværende spillere op på holdskemaet 
så de højst rangerende kampe kan spilles.”  
 
I kampen mellem Kolding BK og KBK har KBK brudt reglerne for holdsætning ved ikke at rykke de 
resterende spillere op. 
 
Derudover angiver §53 stk. 2:  
”Det er til hver en tid den pågældende klubs ansvar, at man kun benytter sig af spillere, der reelt har 
mulighed for at spille den pågældende kamp. Dette betyder, at man som klub ikke må opstille spillere 

på et holdkort, hvor man inden kampens start må formode, at de ikke vil kunne gennemføre en kamp 

p.g.a. sygdom, skade eller tilsvarende. Man må ej heller opstille spillere, der vil være forhindret i at 

deltage i den pågældende kamp p.g.a. fravær uanset årsag.” 
 
Denne regel er brudt i kampen mellem Kolding BK og KBK ved, at opstille/fastholde CBA på 
holdkortet på trods af, at CBA tilkendegav tvivl om sin deltagelse mindst 4 timer før fristen for 
udveksling af opstillinger, og det endelige afbud kom mindst 2 timer før fristen for udveksling af 
opstillinger ifølge oplysninger fra CBA. 
§53 stk. 2 er dermed overtrådt ved at fastholde CBA på holdkortet og i stedet for at rykke en spiller 
fra underliggende hold op på holdet. 
 
Ved overtrædelse af §53 stk. 2 drager KBK direkte fordel for deres 2. hold, der spillede samme dag. 
Det er vores vurdering, at der har været tid nok til at rykke spillere op på 1. holdet, da et muligt 
afbud varsles mellem 9.30 og 10.00 og det endelig afbud kom mellem 11.30 og 12.00.  
Fastholdelse af CBA på holdkortet kan dermed have haft indflydelse på alle damekampene på 2. 
holdet.,  
 
Holdturneringsudvalgets afgørelse 

I kampen mellem Kolding BK og KBK (kampnr. 441080) taberdømmes KBK 21-0, 21-0 i 2. MD. 
Dette har ikke indflydelse på kampresultatet, som forsat er 7-2. 
 
I kampen mellem SAIF Kbh. og KBK Kbh. 2 (kampnr. 441168) taberdømmes KBK 21-0, 21-0 i 1. og 
2. MD, 1. og 2. DS og 1. og 2. DD, hvorved resultatet ændres fra 7-6 til 11-2. 
 
I henhold til §54 stk. 1 idømmes KBK Kbh. endvidere en bod på 1.000,- kr. 
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Afsluttende bemærkninger 

Det skal bemærkes, at Holdturneringsudvalgets Thomas Irving Pedersen og Erik Markussen ikke 
har deltaget i behandlingen af sagen. 
 
Det skal desuden bemærkes, at Holdturneringsudvalgets afgørelse i henhold til DH-reglementets § 
57 stk. 2 kan indbringes for Badminton Danmarks Appeludvalg.  
 
 
På Holdturneringsudvalgets vegne 
 
Jesper Kamp 


