
Eksempel på opstilling af hold i styrkeorden for et U15 – 5200 4 spillere 

 

 

 

 

 

Singleopstilling: 

 

 

 

Doubleopstilling:  

 

 

 

 

 

 

Det giver følgende muligheder: 

Opstillings mulighed A: 
1. double: Niels + Ole (1378+1313= 2691) og 2. Double: Jens + Christian (1123+1131=2254) 

Opstillings mulighed B: 
1. double: Niels + Jens (1378+1123=2501) og 2. Double: Ole + Christian (1313+1131=2444) 

Opstillings mulighed C: 

1. double: Niels + Christian (1378+1131=2509) og 2. Double: Ole + Jens (1313+1123=2436) 

OBS: hvilken konstellation, som spiller 1. double og hvilken der spiller 2. double, afgøres af 
konstellationernes samlede double rangliste pointsum (markeret med fed skrift i eksemplerne).   

                                                   Niels          Ole           Jens       Christian 

Niveau ved sæsonstart (afgør holdets lovlighed):                1347       1258         1176         1130 

 

Holdets makspointtal - 5200 (OK holdets pointsum = 4911)  
Bedste spiller maks. 1400 (OK) – 3. bedste spiller maks. 1200 (OK) 

                                                     Niels          Ole            Jens       Christian 

Rangliste point single – HS                                                       1410         1303          1102        1157 

Opstilling:                                      1. s ingle       2. s ingle         4. s ingle      3. Single 

Rangliste version – Aktuelle på spilledagen 

                                                        Niels            Ole          Jens        Christian 
Rangliste point Doule – HD                                                         1378           1313        1123        1131 

Rangliste version – aktuelle på spilledagen 

 



Eksempel 1 - §15, stk. 3: 
U11 - 4 spillere hold:  

 

 

 

 

 

Som udgangspunkt opstilles holdet efter deres ranglisteplacering (§15, stk. 2)!  

§15, stk. 3 giver mulighed for at indplacere U9 og U13 spillerne ud fra en styrkemæssig vurdering, såfremt 
en opstilling efter ranglisten ikke vurderes korrekt styrkemæssigt.  

 

Eksempel 2 - §15, stk. 3: 
U11 - 4 spillere hold: 

 

 

 

 

 

Som udgangspunkt opstilles holdet efter deres ranglisteplacering (§15, stk. 2)! 

§15, stk. 3 giver mulighed for at indplacere U9 spillerne ud fra en styrkemæssig vurdering, såfremt en 

opstilling efter ranglisten ikke vurderes korrekt styrkemæssigt. 
U9 spillerne skal dog indbyrdes indplaceres efter ranglisten. 

 

Eksempel 1 – §15, stk. 4: 
Et 4 spillere hold, med både drenge og piger 

 

 

 

 

 

Som udgangspunkt opstilles holdet efter deres ranglisteplacering (§15, stk. 2)!  

§15, stk. 4 giver mulighed for at indplacere pigespillerne ud fra en styrkemæssig vurde ring, såfremt en 

opstilling efter ranglisten ikke vurderes korrekt styrkemæssigt. 
Pigerne skal dog indbyrdes indplaceres efter ranglisten. 

U9                     U11                  U11                 U13 

U9                     U9                  U11                 U11 


