Vejledning til holdleder-tjansen i GBK.
Information om spilletidspunkt og spillested:


Al information om kamptidspunkt, sted, modstandere osv. kan findes på
Badmintonplayer - https://www.badmintonplayer.dk/DBF/HoldTurnering/Stilling/
(vælg Gentofte og søg). Herved kommer alle GBK´s hold frem. Vælg relevante hold
og fuld oversigt over sæsonens kampe kommer frem.

Inden holdkamp:





Ca. 2 uger før holdkamp, skrives rundt til alle i bruttotruppen. Der gives besked om
hvem der skal spille og mødetid og sted (1/2 time før kampstart).
Det er holdlederens ansvar at alle spillerne svarer tilbage, så man er sikker på at
kunne stille hold.
Til 4-mandshold må bruges 4-8 spillere.
Hvis man ikke kan stille hold, kontaktes USU mht. brug af reserve. Hvis det ikke er
muligt at stille hold (mangler enkelt spiller), informeres modstanderens holdleder om
dette – kontaktinfo findes på Badmintonplayer under den relevante kamp.

Holdopstilling:


Holdet skal stilles op efter ranglisten – dvs. den spiller med flest point spiller 1.
single osv. Det samme er gældende for doublerne, hvor 1. doublen skal have flest
point tilsammen. Spillernes point kan ses på:
https://www.badmintonplayer.dk/DBF/Ranglister/. Man vælger den rigtige årgang og
vælger klub = Gentofte og ”søg”. For at finde point der gælder i singlerne, vælges
HS/DS og for at finde point der gælder til doublerne, vælges DD/HD, da det er point
i de enkelte kategorier der tæller. Se eksempler på holdopstillinger.

Holdopstilling – indtast af spillere i badmintonplayer:


Inden holdkampen skal holdet indtastet i ”badmintonplayer”. Dette kræver
adgangsrettigheder – kontakt kontoret for at blive oprettet. Kontoret vil være
behjælpelig med en kort gennemgang af de vigtigste funktioner i Badmintonplayer.

Holdkampen:





Holdlederen sørger for at medbringe holdseddel (udprintes fra Badmintonplayer),
hvor holdopstillingen er skrevet på - vigtigt med for- og efternavn.
For 4-mandsholdkampe spilles 4 singler og 2 doubler. Hvis holdkampen ender 3-3,
spilles ”golden set”, som skal bestå af en doublekonstellation, der ikke har spillet i
holdkampen. Der spilles et enkelt sæt til 21.
Ved hjemmekampe skal der medbringes bolde (udleveres fra kontoret) – også til
de holdkampe i en event, som man ikke selv deltager i.

Efter holdkampen:


Holdlederen skal indberette kampresultatet ved hjemmekampe – dvs. alle kampe i
holdeventen. Check at alle holdsedlerne er udfyldt korrekt. Indberetning gøres på
Badmintonplayer og skal gøres umiddelbart efter kampen.

Diverse:


Klubtrøjer udleveres fra kontoret – kontakt kontoret på gbk@gbk.dk



GBK har fidusbamser til rådighed – kontakt usu@gbk.dk. Efter kampen stemmer
spillerne om hvem der skal have fidusbamsen – eller den uddeles af holdlederen.
Det behøver ikke være en spiller der har vundet sine kampe - det kan også være for
fightervilje, et frækt slag eller lignende. Den der vinder fidusbamsen, medtager kage
til næste holdkamp. Gerne så meget, at man kan invitere modstanderne på et
stykke.



Vigtigt at huske at man repræsenterer GBK når man er ude til holdkamp og GBK
selvfølgelig forventer fairplay og god opførsel. En vigtig læring for spillerne er
følelsen af holdånd. Dvs. fælles opvarmning, fælles kampråb og at man hepper på
sine kammerater, når man ikke selv spiller.

Baggrundsinformation om holdturneringen:
Ved holdturneringen får spillerne mulighed for at spille holdkampe mod spillere fra andre
klubber.
Ved sæsonstart tilmelder USU forskellige hold til holdturneringen, baseret på klubbens
spillermateriale. Holdene tilmeldes ud fra spillernes placering på ranglisten pr. 1/7.
Trænerne inddeler spillerne i bruttotrupper til de forskellige hold. Dvs. der vil oftest være
flere spillere til rådighed, end der er brug for på holdet. USU udsender mail til alle
bruttotrupper, samt information til holdledere og årgangsledere.



Overordnet er det holdlederens ansvar at spillerne får en god oplevelse 

Mvh
UngomsSpillerUdvalget

