Vejledning for holdledere
Information:
Al information om kamptidspunkt, sted, modstandere osv. kan findes på
Badmintonplayer: https://www.badmintonplayer.dk/DBF/HoldTurnering/Stilling/ (vælg
KMB2010 og søg). Desuden finder i information om KMBs hold på hjemmesiden.
Sæsonstart:
Trænerne inddeler spillerne i bruttotrupper til de forskellige hold. Der vil ofte være flere
spillere til rådighed, end der er brug for på holdet. USU udsender mail til alle
bruttotrupper. Der vil være en træner tilknyttet hvert hold.
Før den første holdkamp skal holdlederen tjekke, at alle spillere er oprettet på
BadmintonPlayer (se særskilt notat: BP intro). Det er påkrævet for at kunne indberette
hold samt resultat. Spilleren er oprettet, hvis han/hun findes på BadmintonPlayer. Er
spilleren ikke oprettet, er det forældrenes ansvar at få det gjort hurtigst muligt.
Samtlige KMB spillere skal bære KMB-klubtrøje med sponsortryk ved holdkampe. Alle
spillere har fået en klubtrøje.
Inden holdkamp:
1) Ca. 10 dage før holdkamp skrives rundt til alle i bruttotruppen. Der gives besked
om mødetid og sted, og spillerne bedes vende tilbage i god tid, om de kan spille.
Det er holdlederens ansvar at alle spillerne svarer tilbage, så man er sikker på at
kunne stille hold. Der må bruges 4-8 spillere til 4-mandshold.
2) I tilfælde af afbud, og hvis der ikke er nok spillere til at stille hold, kontaktes
træneren mht, hvem der så skal udtages. Træneren hjælper ligeledes, hvis der
er flere end 4 spillere til rådighed.
3) Hvis man stadig ikke kan stille hold (fx kun 3 spillere), informeres modstanderens
holdleder om dette – kontaktinfo findes på Badmintonplayer.dk.
4) Når rundens holddeltagere er fastlagt rækkes ud til træneren som sætter
rækkefølgen (se nedenfor), sam doublekonstellationerne.
5) Senest 2 timer før holdkampsstart skal holdet indberettes på BadmintonPlayer:
Under ”tandhjulet” og ”KMB2010”, klik på ”indberet resultat”. Herefter vælges
holdet udner ”række”. Sæt flueben ved ”Medtag udekampe” og klik ”søg”.
Herefter vælges den rigtige spillerunde, hvorefter navne i den rigtige rækkefølge
indtastes (se nedenfor angående holdopstilling). Det er også her, resultaterne
efter holdkampen skal indtastes.
6) Covid-19, særlige forhold:
a. Før holdkampe som spilles andre steder end KMB, bør holdlederen gøre sig
bekendt med særlige Covid-19 forhold hos hjemmeholdet, ved at kontakte
dettes holdleder (det kan fx være restriktioner for antal forældre,
ansigtsmaske, hygiejne mv.).
b. Når kampen spilles i KMB, bør man ligeledes gøre modstanderholdene
opmærksomme på følgende restriktioner i KMB:
i. Max 1 forælder pr. spiller.
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ii. Alle spillere bør klæde om hjemmefra og bade hjemme efter spillet.
iii. Alle spillere skal spritte hænder, når man går ind og ud af hallen, og
man skal huske at holde afstand.
iv. Du skal bære mundbind, når du går og står i vores Cafe, men
selvfølgelig ikke ved bordene. Der skal være 1 meters afstand
mellem gæsterne ved bordene.
v. Brugte bolde skal i kasse, for derefter at komme i karantæne. KMBs
holdleder sørger for, at kasser til brugte bolde stilles frem.
Holdopstilling:
1) 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.
2) Spillernes point kan ses på: https://www.badmintonplayer.dk/DBF/Ranglister/.
Man vælger den rigtige årgang og vælger klub = KMB2010 og ”søg”. For at finde
point der gælder i singlerne, vælges HS/DS og for at finde point, der gælder i
doublerne, vælges DD/HD, da det er point i de enkelte kategorier, der tæller.
3) Bemærk: Hvis der er både piger og drenge på holdet, må man godt stille pigerne
og drengene op efter styrkeforhold fremfor efter ranglistepoint. Dette skal
træneren gøre. Drengene skal dog indbyrdes stilles efter ranglisten og pigerne
skal indbyrdes ligeså.
Holdkampen:
1) Holdlederen sørger for at medbringe holdseddel (udprintes fx fra
Badmintonplayer.dk, hvor holdopstillingen er skrevet på.
2) Under kampene skal holdlederen nedskrive resultater, dvs antal point i hvert sæt
samt vinderen (det er hjemmebaneholdet, som har det endelige ansvar for dette,
men det er god ide altid at skrive det ned).
3) Som hjemmebanehold har man desuden ansvar for:
a. Rekvirere bolde hos inspektøren
b. Få fat i navne på modstanderens spillere (modstanderens holdleder skal
som minimum medbringe navnene på dagen)
c. Opråbe hvilke kampe der skal spilles på hvilke baner (dette er ret uformelt,
og man snakker naturligvis sammen med modstanderens holdleder)
4) For 4-mandsholdkampe spilles 4 singler og 2 doubler. Hvis holdkampen ender 33, spilles ”golden set”, som skal bestå af en doublekonstellation, der ikke har
spillet i hpoldkampen. Der spilles et enkelt sæt til 21.
En vigtig læring for spillerne er følelsen af holdånd. Dvs. fælles opvarmning, og at man
hepper på sine kammerater, når man ikke selv spiller.
Efter holdkampen:
Holdlederen skal indberette kampresultatet ved hjemmebanekampe – dvs. alle kampe
i holdeventen. Check at alle holdsedlerne er udfyldt korrekt. Indberetning gøres på
Badmintonplayer og skal gøres umiddelbart efter kampen (senest kl 23.59).
Mvh USU
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