Brøndby den 13. februar 2018

1. division nedrykning, kamp 318199
Protest fra Ikast mod Skovshoved 2
vedrørende brug af ulovlig spiller i spillerunde 8
Ikast 1 har indgivet protest mod Skovshoved 2, i forbindelse med afviklingen af match nr. 318199 i
nedrykning fra 1. Division, spillet den 30. januar 2018.
HU har påset at protesten er indgivet I overensstemmelse med
Holdturneringsreglementet for Badminton Danmark § 54.
Ikast fremfører nedenstående:
Skovshoved har benyttet sig af 2 ulovlige spillere på deres hold I form af Julie Houmann (1. mix og 2. dd) og
Stefan Andersen (2. mix og 2. hd). Det fremgår af §30, at for at deltage i slutspillet I 1. Division, skal man
have deltaget i mindst fire holdkampe i grundspillet for klubben, hvilket spillerne ikke opfylder. Dette har
betydning for de kampe de står i samt de spillere/kampe, som de kan skubbe ned under sig i
holdopstillingen. Derfor vinder Ikast 1 1. mix, 2. dd og 3. hd, som Julie Houmann og Stefan Andersen har
indflydelse på (udover de i forvejen vundne 2. Mix og 2. hd med Stefan Andersen). Derfor skal resultatet
ændres fra 10-3 til 7-6
Skovshoved:
Skovshoved har ikke indleveret svar på protesten.
Holdturneringsudvalgets sagsbehandling og afgørelse:
Holdturneringsudvalget (HU) har vurderet sagen og de to klubbers synspunkter. (Skovshoved har ikke
indleveret svar på protesten).
HU kan konstatere, at Skovshoved har overtrådt § 30 i DH-reglementet (Holdturneringsreglementet for
Badminton Danmark) ved at bruge Julie Houmann og Stefan Andersen i slutspilskampen mod Ikast, da disse
to spillere ikke har deltaget i minimum mindst 4 matcher for Skovshoved, og de dermed ikke har været
spilleberettiget i slutspillet. For god ordens skyld skal det endvidere oplyses, at de to anførte spillere ikke har
fået dispensation.
På denne baggrund taberdømmes Skovshoved i 1. MIX, 2. DD samt 3. HD, og resultatet af holdmatchen
ændres fra 10-3 til 7-6 i Skovshoved´s favør.
I henhold til DH-reglementet idømmes Skovshoved endvidere en bod på 2.000,- kr., og det af Ikast
indbetalte depositum tilbagebetales.
Holdturneringsudvalgets afgørelse kan i henhold til Holdturneringsreglementet for Badminton Danmark § 57
indbringes for Badminton Danmarks Appeludvalg.

På Holdturneringsudvalgets vegne
Søren Espersen

