Holdturneringsudvalget
København den 16. januar 2018

Kendelse
Senior 1. Serie pulje 2 - VBK 2 vs. SAIF 6 – kampnummer: 281366
Brug af ulovlig spiller i forhold til ranglisteklassifikationen
Protest fra SAIF Kbh. Badminton (SAIF) mod Vanløse (VBK) i match nr. 281366.
Matchen er i 1. Serie pulje 2, afviklet den 02.12.2017 kl. 15.00 i Vanløse Hallerne, hal 2.

Protesten fra SAIF Kbh.:
Indsendt 06.12.2017 (Rettidigt).
SAIF ønsker at indgive nedenstående protest.
I forbindelse med kampen mellem Vanløse 2 – SAIF 6 den 2/12-17 har SAIF efterfølgende konstateret, at
Vanløses spiller Mads Flarup (MF) ikke var lovlig anvendt, i det han er højere rangereret end Peter Vestergaard
(PV), som deltog på Vanløse 1 i kampen inden den 18/11-17.
Ifølge holdturneringsreglementet for Badminton København §19, stk. 4 (særligt for nedrykning af spillere
mellem DH-hold og kredshold) gælder det, at Vanløse kun må anvende en spiller på Vanløse 2, såfremt
spilleren i mindst én af de to kategorier vedkommende benyttes i, er lavere placeret på ranglisten end klubbens
øvrige spillere, der er anvendt på Vanløse 1 (dog må man være inden for 10%).
AF DH-reglementet §37, stk. 1 fremgår det, at det er 1. november-ranglisten, der skal benyttes for kampe
mellem 10. november og 10. december.
I mixdouble har MF 352 point og PV 316 point. Dermed har MF 10,2 % flere point end PV.
I herredouble har MF 330 point og PV 282 point. Dermed har RLE 14,5 % flere point end PV.
ML er derfor ikke placeret under eller inden for 10 % af pointene for PV i nogen af de to kategorier, hvor han
deltog.
Som en konsekvens af dette, taber Vanløse 2 alle kampe hvor MF har deltaget samt de efterfølgende kamp i
samme kategori og holdkampens resultat ændres fra 8-5 til Vanløse til 8-5 til SAIF.
Vanløse er kopieret ind på denne protest.
Mvh.
Thomas, SSU-formand SAIF

Høringssvar fra Vanløse:
Indsendt 13.12.2017 (Indenfor tidsfristen)
Det er en rigtig kedelig situation for Vanløse badminton dette her.
Vi har på intet tidspukt tænkt over at MF skulle have flere point PV.
Dette er beklageligt, men samtidig er det et kæmpe problem for os.
Vi har mange spillere som ligger rigtig tæt i spil selvom nogen er højere rangeret end andre.
Det er derfor en kæmpe problem, ved ferie eller fordi folk er spærret da de ikke må spille i en anden runde.
Vi syntes problemet ligger i selve opbygningen af reglesættet.
Iøvrigt burde man ikke kunne taste en spiller ind i holdopstillingen uden at blive gjort opmærksom på at man
ikke må bruge spilleren.
Vi protestere derfor imod protesten, og vil ikke acceptere protesten.
Det kan simpelhen ikke være rigtigt at man skal kunne tabe en kamp pga 0,2 % point.
Vi syntes SAIF laver grin med os, og det er ikke iorden.
Jeg ser frem til at holde et møde med udvalget om denne problemstilling med SAIF.
MVH Morten Lindholm
SSU Formand
Vanløse Badminton Klub.

Holdturneringsudvalgets redegørelse
Sager af denne art er særdeles vanskelige at behandle, idet de drejer sig om to emner i
reglementerne, der er meget svære at behandle 100% retfærdigt.
-

Det drejer sig om regler for brug af spillere med ranglistepoint i serie 1- serie 4 i Kredsen og
Det drejer sig om forskellen på runderne mellem DH-runder og runder i Kredsens serier under
Københavnsserien.

Begge områder har man ikke fundet den helt perfekte løsning på endnu, selv om der er arbejdet med
det i mange år.
Holdturneringsudvalget er derfor nødt til at behandle sagerne/protesterne ud fra det regel materiale,
som ligger til grund for holdturneringen i Badminton København i pågældende sæson med særlig
reference til DH-reglementet på de områder, hvor Kredsens reglement ikke er fyldestgørende.
Vanløse udtaler, at man ikke accepterer protesten, og at man ønsker et møde med udvalget omkring
denne problemstilling.
Hertil er svaret at protesten fra en anden klub eller et andet hold kan man jo ikke bare benægte.
Derimod er man som klub velkommen til at fremsætte forslag til ændring af Holdturneringsreglementet.

Der er tradition for i Badminton København at Holdturneringsreglementet tilrettes hvert år i
forbindelse Holdturneringsmøder i maj måned. Her besluttes kredsens reglement for den kommende
holdturnering.
Men når beslutningerne er taget, så står regelsættet ved magt i hele sæsonen, hvis der ikke
fremkommer væsentlige ændringer i DH-reglementet, som styres af Badminton Danmark.
Ændringer som har betydning for kredsen holdturnering og reglement.
På den baggrund er Holdturneringsudvalget kommet frem til følgende:
De af SAIF angivne beregninger af ranglistetallene er korrekte og det er derfor et faktum, at Vanløse
spilleren 920920-05 Mads Flarup (MF) er ulovligt benyttet i holdkampen 281366 i forhold til spilleren
710327-01 Peter Vestergaard (PV), som spillede på DS holdet den 18.11.2017 forud for denne match.
Ranglistetallene er fra 1. november 2017 og er gældende for perioden 10.11.2017 – 10.12.2017.
I mixdouble har MF 352 point og PV 316 point. Dermed har MF 10,2 % flere point end PV.
I herredouble har MF 330 point og PV 282 point. Dermed har MF 14,5 % flere point end PV.

Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering 2017-2018 §19, stk. 4 er derfor
overtrådt.
Mads Flarup spillede 1. MD og 1. HD i holdkampen mod SAIF 6.
I henhold til DH reglementets §54, stk. 2 tabes de kampe Mads Flarup har spillet samt de
underliggende kampe i de to kategorier, som ulovligheden har indflydelse på.
Det betyder at VBK taber 1. – 2. MD og 1. – 3. HD med 0-21, 0-21.
Vanløse burde have været opmærksom på regelsættet omkring ranglistepoint for spillere, der
normalt benyttes i Danmarksserien (DS), uanset om vedkommende spiller kunne spille eller ej i
pågældende DH-runde.
Man kunne have benyttet en spiller fra 1. serieholdet som reserve på DS og så benyttet
vedkommende på sit normale hold igen i næste spillerunde.
Vanløses prøver at bagatellisere procentberegningen på forskellen på de to spillere.
Når man har grænse på 10% for tilladelse til at benytte en spiller trods de flere ranglistepoint end en
anden spiller, og forskellen så er 10,2% så er spilleren ulovlig. Hvor skal man ellers sætte grænsen?
Vi har samme problemstilling for ungdomsspillere for tilladelse til at deltage som seniorspiller. Hvis de
er fyldt 15 år senest den 31.12.xx i pågældende sæson, så må de spille senior. Hvis de er fyldt eller
fylder 15 år i januar i samme sæson, så må de ikke deltage som senior uanset om det kun drejer sig
om en enkelt dag. Og en enkelt dag svarer til 0,2 % overskridelse.

Holdturneringsudvalgets kendelse
VBK 2 har ved benyttelse af Mads Flarup i match nr. 281366 overtrådt Turneringsreglement for
Badminton Københavns holdturnering 2017-2018 §19, stk. 4 og protesten fra SAIF 6 tages derfor til
følge.
VBK taber 1. – 2. MD og 1. – 3. HD med 0-21, 0-21.
Det oprindelige resultat af holdkampen mellem VBK 2 – SAIF 6 på 8 - 5 ændres til 5 - 8, 0 - 3 i point.
Holdturneringsudvalget retter resultatet i BadmintonPeople jf. kendelsen.
Vanløse ikendes en bod på 200 kr. for brug af ulovlig spiller jf. gebyroversigten i Badminton
København.
Vanløse pålægges et gebyr på 500 kr. for tabt protest jf. gebyroversigten.
Eventuelt indbetalt depositum fra SAIF tilbagebetales.
Protesten er behandlet af Holdturneringsudvalget i Badminton København og kan ikke appelleres jf.
Love for Badminton København §11 samt DH reglementets § 57, stk. 1.

På Holdturneringsudvalgets vegne
Kurt Mehlsen
Formand

