Badminton Sjælland
DGI Badminton, Sjælland
Ungdomsholdturneringsudvalget
Hillerød den 18. februar 2018

Kendelse
U17/U19 M/A (4+2) Drive 1 – Gentofte 1, Match nummer: 296193
Ændring af holdopstilling efter kampstart
Brug af ulovlig spiller
Protest fra Gentofte 1 (GBK 1) mod Drive 1 (DBK 1) i match nr. 296193.
Matchen er i U17/U19 M/A (4+2), den 28.01.2018 kl. 14.00 i CBK-Hallen, Charlottenlund.

Protesten fra Gentofte: (29.01.2018)
I går blev der afviklet 4 holdkampe i CBK. GBK skulle henholdsvis møde Drive 2 kl. 14 og Drive 1 kl. 16. Drive 1
spillede kl. 14 mod CBK.
Da første holdkamp er ved at være færdig bliver vi spurgt, om vi ikke skal sætte de kampe i gang, som kan sættes
i gang, mens de øvrige kampe fra første runde færdigspilles. Vi sætter derfor 2. herresingle i gang. Billede er
vedhæftet.
Herefter oplever Drive 1, at de på bane 3 i første herresingle får en skade. Det er Frederik Gürtler, der får
problemer med knæet.
Desværre er vi mødt om med en pige i underskud, og har således tabt 2 kampe på forhånd. De er allerede
meddelt ved kampstart og på holdsedlen som er leveret til Lars fra CBK, at vi lader damesinglen tælle, og det
således er mixen, der tabes.
Og her kommer problemet, for efter kampstart på bane 1 vil Drive ændre i deres holdopstilling og indsætte
Frederik Gürtler med skade i den mix, som meldt tabt på forhånd.
Jeg siger til dem, at de ikke kan ændre efter kampstart – 2. herresingle er sat i gang, men de mener, at de kan
ændre frem 15 minutter før kl. 16, hvor kampen skulle være sat i gang. Jeg er ikke enig, og får at vide, at så kan
jeg bare skrive en formel klage, og det synes jeg egentlig er på sin plads. Da de ikke vil lytte til mig føler jeg mig
tvunget til at handle på deres ændring, og oplyser, at så vi ønsker, at det er mixen, der tæller i stedet. Deres svar
er: Det er fint, vi havde alligevel tabt damesinglen.
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Der er mange scenarier i det her:
GBK havde absolut haft en stor chance for at vinde 1. hs mod en skadet spiller.
Samtidig betyder det, at de i goldenset kan sætte deres normale mix-spiller ind, og dermed have væsentlig større
mulighed for at hive golden set hjem end for et par, der normalt ikke spiller sammen (Vores spillere var bare
rigtig stærke i går), men bottom line er, at vi kunne have vundet 5-3, hvis de ikke havde byttet rundt på en skadet
spiller efter kampstart.
Jeg vedhæfter foto af 2. herresingle med tidspunkt. Det må kunne ses i systemet på badmintonpeople, hvornår
holdopstillinger er tastet og ændret igen.
Mange hilsner
Mette

Svar fra Drive: (30.01.2018)
Drive er helt uenig i Gentoftes fremstilling af forløbet om ændring i holdopstillingen.
For det første så ændrede vi i holdopstillingen for Drive 1 før 15 minutter før kampstart kl. 16.00. Hvilket også
Gentofte valgte at gøre ved at sætte Isabella Kaufmann ind som mix i stedet for single. At 2. HS var blevet sat i
gang, det ser jeg alene som chikane fra Gentoftes side, idet hverken jeg eller holdleder Lars Madsen fra
Charlottenlund – som stod for selve afholdelsen af holdturneringen og behjælpelig med computer og
ændringer i holdopstillingen – havde sat denne kamp i gang. Jeg kan nemlig forstå på vores singlespiller
Thorbjørn, at han blot havde reageret på, at hans modstander fra Gentofte havde henvendt sig til ham og
spurgt om de skulle spille. Hvilket de altså gjorde lige før vi var parate til at sætte den sidste holdkamp i gang
mellem Gentofte og Drive 1. At dette kunne ske uden, at jeg opdagede det, det må tilskrives, at der blev spillet
mange kampe den eftermiddag og at singlen blev sat i gang på en ledig bane i den anden ende af hallen.
Som jeg ser det, så var Gentofte ikke tilfreds med, at vi ændrede i holdopstillingen, og at de i al forvirringen – vi
havde problemer med indtaste ændringerne i badmintonpeople - derfor valgte at få deres spiller til at
igangsætte kampen uden min viden, sådan, at de efterfølgende kunne påstå, at holdkampen var startet og, at
vi derfor ikke kunne ændre i holdopstillingen.
Jeg beklager meget, at Gentofte har valgt, at protestere over Drive. For vi kunne egentligt have gjort nøjagtigt
det samme, men jeg vurderede, at det i sidste ende lykkedes at afvikle holdkampen i god ro og orden på
banerne. At spillerne fik nogle gode kampe trods alt. Også selvom Gentofte kun var mødt frem med én
pigespiller uden at give besked til os på forhånd, hvilket jeg egentlig synes er dårlig stil fra Gentoftes side.
Jeg vil i øvrigt anmode holdturneringsudvalget om at høre holdleder Lars Madsen fra Charlottenlund om,
hvordan han oplevede den beskrevne hændelse.
Med venlig hilsen - Lise Lotte Blicher Bendtsen, holderleder for U17/19 1. hold i Drive
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Spørgsmål fra udvalget til arrangøransvarlig, Lars Madsen, CBK: (29.01.2018)
Hej Lars!
Som du kan se nedenfor er der indgivet protest i holdkampen 296193 mellem Drive 1 – GBK 1 i søndags.
Vi har et par spørgsmål til dig som arrangør:
1. Er der indgivet skriftlig holdopstilling til holdkampene eller er alt indtastet på BadmintonPeople.
2. Hvornår ændrede du holdopstillingen for Drive 1 i forhold til deres 2. holdkamp mod GBK 1 og på hvis
foranledning. Er der noget skriftligt her.
3. Var du involveret i sagen i hallen da GBK protesterede mod ændringen i holdopstillingen. Hvad
observerede du.
4. Alle kampe/hold er sat til kampstart kl. 14.00. Det var selvfølgelig ikke muligt. Havde man fra din side
angivet hvornår 2. holdkamp skulle startes eller
blev holdkampene startet successivt.
5. Hvem foreslog og hvem bestemte at holdkamp 296193 skulle startes med en 2. HS og at holdkampen
dermed var startet?
Mange spørgsmål og måske kommer der flere, når høringssvarene indløber. Håber du har mulighed for at
hjælpe os til at få den helt rigtige afgørelse i denne sag.
Med venlig hilsen
Kurt Mehlsen
Holdturneringsudvalget

Høringssvar fra arrangøransvarlig, Lars Madsen, CBK: (31.01.2018)
Jeg indtastede det på badminton people, og Drive kom lige efter deresførste kamp og ændrede holdet
hvilket i min verden var ok. vi kørte som sådan ikke med et start tidspunkt men brugt de ledige baner
når de blev klar. Gentofte sagde at man ikke måtte ændre på styrke rækkefølgen i kampe på same
dag. dvs. eks. bytte rundet på 1. og 2. hs. dette var heller ikke tilfældet her, da det var mix og 1. hs der
byttede plads. I min bog var det GBK der fik en klar fordel da de efter at finde ud af at Dive lavede en
ændring, byttede om på hvilken kamp der ville gøre gældende for Isabella. havde de udvekslet
holdkort ville de jo kun se ændringen bagefter.
Skal flyve nu. Ringer lige til søren og giver ham en hurtigt forklaring af forløbet så må han svare..
I min bog gik det efter bogen, med de ændringer hvor GBK dog havde den fordel at kende til Drivs
ændringer og kunne handlle derefter..
Når det er sagt, syntes jeg udfra et sportsligt og tilskuer mæssigt hensyn, at det var meget uskønt at
se en Drive spiller. Der mellem boldene knap kunne gå, og når så kampen var igang fløj rundt...
Jeg må smutte
Vh Lars
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Holdturneringsudvalgets redegørelse
Gentofte (GBK) nedlægger protest mod ”ændring af holdopstilling efter kampstart” i sin mail den 29.01.2018.
Holdsedlerne for de 3 holdkampe er vist her:

Side 4 af 7

Begrundelsen og dokumentationen for protesten fra GBK er, at 2.HS i 2. holdkamp (296193) er startet
inden Drive 1 (DBK 1) fremsætter ønske om at ændre holdopstillingen i 2. holdkamp.
Begrundelsen er en ”skade” hos 1. HS i 1. holdkamp (Frederik Gürtler).
GBK mener ikke det er muligt at ændre holdopstillingen i 2. holdkamp jf. reglementet.
DBK 1 er uenig i dette, idet de mener, at man kan ændre holdopstillingen indtil 15 min. før 2.
holdkamps opstart og den var officielt ikke startet.
For det første fordi spillerne i 2. HS selv var gået i gang uden arrangørens tilsagn og for det andet fordi
2. holdkamp først skulle starte kl. 16.00.
Desuden mener DBK 1 at GBK selv overtræder reglerne, idet GBK selv ændrede holdopstilling ved at
flytte 1.DS (Isabella Ørding Kauffmann) til 1.MD.
Ungdomsholdturneringsudvalget for den fælles holdturnering mellem Badminton Sjælland og
Badminton København i rækkerne 4+3 og 4+2 (HU/BADSJ/BADKBH) behandler denne protest.
Udvalget er af den opfattelse, at der stort set ikke er noget korrekt i den måde den pågældende
holdkamp er gennemført på. Og de påstande, som både GBK, DBK 1 og CBK fremfører, er ikke
dokumenterede og ikke reglementarisk korrekte.
Det er korrekt, at man ikke kan ændre sin holdopstilling, når holdsedlerne er udvekslet (på papir eller
på BadmintonPeople). Kun ved brug af en reserve og det er ikke tilfældet her. PUH §14, stk. 2 og 3.
Så protesten i den forbindelse er retvisende nok. Men hvis man indsender en protest mod ”ændring
af holdopstilling efter kampstart”, hvordan kan man så selv begå samme forseelse i holdkampen??
Holdsedlerne bliver faktuelt udvekslet forud for de første holdkampe som går i gang kl. 14.00, idet alle
holdkampe er tidsfastlagt til kl. 14.00. Holdopstillinger, for alle 4 holdkampe, som er indtastet på
BadmintonPeople, frigives fra en time før dette tidspunkt. Og hvis de ikke rettes senest 15 minutter
før 1. holdkamp, så er de gældende i de resterende holdkampe.
Et hold kan dog vente med at udveksle holdopstilling til 15 minutter før 2. holdkamp, men det har
man ikke gjort. Alt er udvekslet forud for kl. 14.00.
Som arrangøren angiver var det ikke bestemt at 2. holdkamp skulle starte på et bestemt tidspunkt (kl.
16.00) men successivt når der var plads til det. Dog er GBK selv inde på et kl. 16.00 i protestskrivelsen.
DBK 1 fastholder at ville ændre sin holdopstilling til 2. holdkamp fordi en spiller har fået en ”skade” i
sin 1. holdkamp. Dette til trods for mundtlig protest fra GBK, som bekræftes af arrangøren og det
indebærer så, at GBK også selv ønsker at ændre sin opstilling og flytter Isabella Ørding Kauffmann fra
1.DS til 1.MD.
Herved gør GBK sig skyldig i samme forseelse/overtrædelse, som man protesterer over mod DBK 1.
DBK 1 påstår at 2. HS i 2. holdkamp er igangsat på uretmæssig vis af spillerne selv, endog på GBK
spillerens foranledning og før kl. 16.00.
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Det er ikke DBK 1 eller GBK’s ansvar at sætte kampene i gang. Det ansvar er pålagt arrangøren CBK,
som i høringssvaret angiver, at man havde ” brugt de ledige baner når de blev klar”.
Hvis 2.HS ikke skulle være startet, så skulle DBK 1 straks have gjort arrangøren opmærksom på dette,
så kampen kunne blive standset, hvis det var en fejl. Det er ikke dokumenteret fra DBK 1 side, at
starttidspunktet for 2. holdkamp skulle være sat til kl. 16.00, hvilket også afvises af arrangøren. Det
fremgår slet ikke nogen steder i hvilken rækkefølge de 4 holdkampe skulle spilles. Så det lå helt på
arrangørens skuldre at fastlægge.
Arrangøren CBK bemærker i sit høringssvar, at man mente det var ok at ændre holdopstillingen hos
DBK 1, idet man jo ikke ændrede på styrkeforholdet i HS og HD og at ændringen foregik mellem 2
kategorier HS og MD for Drive 1 og DS og MD for GBK og ikke indenfor en kategori.
Heri har arrangøren jo så ganske fejl.

Som tidligere nævnt må man ikke ændre holdopstilling under holdkampene undtagen ved indsættelse
af reserve i forbindelse med skade, hvor spilleren er trukket ud af holdkampen.
Og som det fremgår af holdsedlen for holdkamp nr. 296192 så blev 1. HS ikke færdigspillet men blev
afbrudt efter 2. sæt med et sæt til hver. Drive 1 spilleren Frederik Gürtler opgav kampen på grund af
skade og den blev vundet af CBK på W.O.

Denne oplysning, som jo ikke fremgår af ovenstående protest og høringssvar fra de involverede
holdledere, sætter sagen i et helt andet lys.
I PUH reglementets § 16 fremgår det klart, at en spiller, der trækker sig i en kamp, ikke kan deltage i
nogen anden kamp samme dag/weekend/holdrunde. Det er derfor et faktum, at brugen af Frederik
Gürtler er ulovlig i henhold til §16.
Idet han spiller 2. holdkamp er han ulovlig i 1. MD som i realiteten tabes. Men da GBK jo ved
kampstart på forhånd har tabt 1. MD og 1. DD på W.O. fordi de mangler en pige, så er 1. MD ikke
spillet og deles af de to hold.
Frederik Gürtler spiller også 1. HD og er også her ulovlig så Drive 1 taber både 1.HD og 2.HD.
PUH §23, stk. 8 angiver: Hvis et hold anvender en ulovlig spiller, tabes de kampe, spilleren er involveret i,
samt de kampe spilleren har indflydelse på.

Indsættelsen af Frederik Gürtler i MD betyder så, at Drive 1 ændrer sin holdopstilling i 1.HS, hvor
Magnus Frovst Bendtsen flyttes fra 1.MD til 1.HS. Han er dermed ulovlig i 1.HS og Drive taber derfor
1., 2. og 3.HS.
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Hermed har Drive tabt 1.-3.HS og 1.-2.HD men har vundet 1.DS og 1.DD på W.O.
1.MD deles mellem de to hold.
Det endelige resultat bliver derfor 5-2 til GBK. Det er dog et stort spørgsmål om Badminton People
kan acceptere et resultat på 5-2, hvor der er 8 kampe.

Holdturneringsudvalgets kendelse
Det er ikke indholdet i protesten, der er udslagsgivende for denne kendelse, men derimod det
dokumenterede resultat i holdkampen 296192, hvor Drive spilleren Frederik Gürtler trækker sig i 1.
HS.
Det er for HU/BADSJ/BADKBH helt uforståeligt, at 3 holdledere i store, københavnske klubber
fuldstændig kan overse det ulovlige i, at Frederik Gürtler efterfølgende fortsætter med at spille
holdkampe, imod reglerne i PUH §16, efter at han trækker sig i den 1. holdkamp,
Hele diskussionen omkring tidspunkter for kampstart, udveksling af holdopstillinger, ændring
holdopstilling, samt hvem der chikanerer hvem, er fuldstændig formålsløs og kunne være undgået
hvis holdlederne kendte reglerne i det landsdækkende holdturneringsreglement for ungdomshold.
Protesten fra Gentofte Badminton Klub tages dog til følge, idet det er Drive 1’s handlinger i
forbindelse med en ulovlig spiller, der afstedkommer protesten.
Det oprindelige resultat af matchen Drive 1 – Gentofte 1 på 3-4 ændres til 2-5. Point 0-3.
Drive pålægges bod på 200,- kr. for brug af ulovlig spiller i match nr. 296193.
Eventuelt indbetalt depositum fra Gentofte tilbagebetales.
Drive Badmintonklub pålægges gebyr på 250 kr. for tabt protest, jævnfør PUH §23, stk. 7.
Protesten er afgjort af Ungdomsholdturneringsudvalget og kan ikke appelleres (§24, stk. 2 i
Reglement for Pointgivende Ungdomsholdturnering).
Dog kan fortolkningen af reglementet appelleres til Badminton Danmarks Appeludvalg efter gældende
regler.

På Ungdomsholdturneringsudvalgets vegne
Kurt Mehlsen
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