Brøndby den 6. oktober 2017

2. division, pulje 1,
kamp 282408
Protest fra Greve Strands Badmintonklub (Greve) mod Gentofte Badminton Klub (Gentofte) vedr. holdopstilling (opstilling efter styrke) i spillerunde 2
Protesten fra Greve
Greve har indgivet protest mod Gentofte 2’s brug af Peter Høeg
Gade i 1. hs og 1. hd, som de ikke mener er i overensstemmelse
med paragraf 37 stk. 2 og stk. 3 i holdturneringsreglementet.
Greve gør gældende, at resultatet i holdkampen skal ændres fra
12-1 til Gentofte til 7-6 til Københavns Badminton Klub.
Argumentation fra Greve
Greve gør gældende, at Peter Høeg Gade er nul-spiller og skal derfor indsættes efter styrkeordning (paragraf 37, stk 2 og stk 3).
Dette er ikke sket, da de mener, at Peter Høeg Gade er en stærkere spillere end Gentoftes 2 singlespillere på Gentoftes hold i badmintonligaen i samme runde (Joshua Eipe og Mads Christophersen).
Greve mener, at Gentofte skulle have brugt Peter Høeg Gade på
klubbens 1. hold mod Greve 2. runde af holdturneringen. Peter
Høeg Gades badmintonmæssige niveau og meritter veldokumenteret i diverse medier og til trods for et karrierestop mener Greve, at
Peter Høeg Gade stadig er så god en spiller med en enorm erfaring, at han vil have et væsentlig højere niveau end hhv. Joshua
Eipe og Mads Christophersen.
I forhold til selve holdkampen er der heller ikke noget, der indikerer, at Peter Høeg Gade ikke er i god form, da han vinder begge
sine kampe forholdsvis let. Greve er af den overbevisning, at Gentoftes brug har Peter Høeg Gade har været for bevidst at forstærke

klubbens 2. hold. Dog er dette ikke sket i henhold med reglerne og
hensigten med reglerne.
Uddybende bemærkninger Peter Høeg Gade i holdkampen sat i
herresingle, hvilket viser at Gentofte mener, at Peter Høeg Gade
skal bruges som singlespiller. Ellers ville de have sat ham i mixeddouble. Dertil skal også siges, at det er velkendt, at Peter Høeg
Gade også spiller en særdeles god herredouble, hvilket et ungdomsverdensmesterskab kan bekræfte.
Det betyder, at Greve mener, at Gentofte skal dømmes til at tabe
4 herresingler og 3 herredoubler, hvilket betyder, at Københavns
Badmintonklub skal tildeles sejren på 7-6.
Svar fra Gentofte
Via Badminton Danmark modtager Gentofte den 27. september
2017 den af Greve v/træner og sportschef Jacob Oehlenschlæger
indgivne protest over afviklingen af holdkamp nr. 282408 mellem
Gentofte Badminton Klub og Københavns Badminton Klub og med
påstand om ændring af denne holdkamps resultat fra 12-1 til Gentofte til 7-6 til København Badminton Klub.
Der henvises til Holdturneringsreglementet § 37, stk. 2 og stk. 3.
Jacob Oehlenschlæger hævder, at Peter Høeg Gade i den aktuelle
holdkamp er benyttet på holdet i strid med de gældende regler.
Enhver påstand afvises af Gentofte som uberettiget.
Argumentation fra Gentofte
Greve v/træner og sportschef Jacob Oehlenschlæger (JO), har indgivet protest over afviklingen af holdkamp i 2. division, pulje 1,
mellem Gentofte og Københavns Badminton Klub afviklet i Gentofte lørdag d. 23. september 2017 som kamp nr. 282408.
Greves’s andel i denne protest, ses af Gentofte som værende begrundet i alle tre klubbers placering i 2. division, pulje 1 (jfr Holdturneringsreglementet § 55, stk. 2), og fra Greves side, slås der et

slag for, at resultatet af holdkampen skal ændres fra 12-1 til Gentofte til 7-6 til København Badminton Klub.
Det anføres af JO, at Gentofte ikke har efterlevet reglerne i Holdturneringsreglementets § 37, stk. 2 og stk. 3, da Peter Høeg Gade
(PG) hævdes at have et væsentligt højere niveau end de to singlespillere, som Gentofte har benyttet på sit Liga-hold; nemlig Joshua
Eipe og Mads Christophersen, og ydermere hævdes det, at PG’s niveau i herredouble, ligger meget højt, men uden på nogen måde
at begrunde dette med andet end omtale af et ungdomsmesterskab for 23 år siden.
Gentofte må på det kraftigste afvise den ovenfor anførte påstand,
da Gentofte naturligvis efterlever dette regulativ, som primært
omhandler det faktum, at hvis ikke den officielle rangliste kan indplacere de enkelte spillere, skal holdet stilles efter styrke.
Joshua Eipe er placeret på ranglisten som nr. 15, og har i den seneste tid vist en opadgående formkurve ved bl.a. at besejre Kim
Bruun (nr. 6 på ranglisten) i to klare sæt (21/16 21/12) i Ligaholdkampen den 5. september 2017 mod Greve og har efterfølgende også i en svensk divisionskamp besejret svenske Jacob Nilsson, der i det daglige også spiller single på Solrød Strands Badmintonklub Liga-hold.
Mads Christophersen er placeret på ranglisten som nr. 19 og viser
også en god og opadgående formkurve, som bekræftes ved Mads’
nylige sejr over Dey Subhankar (nr. 11 på ranglisten) i Liga-holdkampen den 5. september 2017 mod Greve, og inden da en sejr i
Aarhus ABs eliterække-turnering, hvor Mads under sin vej til den
endelige finalesejr, besejrer Kasper Dinesen (nr. 8 på ranglisten)
og Rasmus Messerschmidt (nr. 12 på ranglisten).
Alene på denne baggrund, er det Gentoftes klare opfattelse, at der
på ingen måde kan være tvivl om den rette indplacering efter styrkeorden.
PG er født den 14. december 1976 og fejrer således sin 41. års
fødselsdag om få måneder, og det forekommer i strid med almen
sund fornuft at hævde, at PG skulle spille på et niveau svarende til
den absolutte top af ranglisten. PG er i det daglige træner i Frankrig for det franske landshold, deltager ikke i Gentoftes elitetræning

og spillede sin sidste turneringskamp i 2012, og hvor er det dog
herligt, at tidligere topspillere fortsat kan og vil bidrage med rutine
og erfaring og samtidig give lidt ”tilbage” til glæde for en fortsat
god udvikling i dansk badminton, men tidligere tiders meriter, er jo
ikke ensbetydende med et fortsat højt niveau, og er høj grad en
misvisende påstand.
Det undrer og forbavser Gentofte, hvorledes JO kan have en så
præcis viden om PG’s styrke som påstået, og selvom PG vinder
sine 2 individuelle holdkampe mod Københavns Badminton Klub
ret så enkelt, er det da på ingen måde ensbetydende med, at Joshua Eipe og/eller Mads Christophersen ikke også ville vinde komfortabelt.
Var JO da tilstede under den her omtalte holdkamp nr. 282408 lørdag d. 23. september i Gentofte for at kunne underbygge påstanden om det høje niveau hos PG?
Gentofte kender ganske godt til niveauet blandt egne spillere, og
skal meget kontant afvise, at påstanden fra Greve v/træner og
sportschef JO om Gentoftes brug af reglerne, har været i strid med
indhold og hensigt.
Gentofte afslutter denne argumentation med en opfordring til
Holdturneringsudvalget om at afvise denne protest fremsat af
Greve.
Holdturneringsudvalgets sagsbehandling og afgørelse
Holdturneringsudvalget (HU) har vurderet sagen og de to klubbers
synspunkter.
HU har noteret, at Peter Høeg Gade ikke er registreret på den for
holdrunden gældende rangliste, og spilleren skulle derfor, jfr. DHreglementets § 37 stk. 2 og stk. 3 indplaceres efter styrke.
HU er af den opfattelse, at en 0-spiller skal indplaceres, hvor spillerens styrke berettiger dette, ved spillerens første optræden i sæsonen, og at denne placering skal fastholdes så længe den pågældende spiller ikke er på ranglisten, med mindre der kan dokumenteres en ændring i styrkeforholdet.

I sager der drejer sig om styrkeforhold mellem spillere (eller par)
er udgangspunktet for HU, at klubberne stiller op i henhold til reglerne, med mindre det kan bevises eller sandsynliggøres, at dette
ikke er tilfældet.
Med udgangspunkt i ovenstående er det HU’s vurdering, at det
ikke kan sandsynliggøres, at Gentoftes’s brug af Peter Høeg Gade
har været i strid med DH-reglementets § 37, stk. 2 og stk. 3.
Protesten fra Greve afvises derfor og resultatet af holdmatchen
forbliver uændret 12-1 i Gentofte’s favør.
Det af Greve indbetalte gebyr fortabes.
Holdturneringsudvalgets afgørelse kan i henhold til DH-reglementets § 57 stk. 1 ikke indbringes for Badminton Danmarks Appeludvalg, da sagen vedrører styrkeforhold.

På Holdturneringsudvalgets vegne
Tore Vilhelmsen, Formand

