AB’s holdlederhåndbog
Denne håndbog er til dem, som har påtaget sig rollen som holdleder for holdturneringerne. Den er lavet for
at hjælpe holdlederen i gang med denne rolle og informere om forslag til at styrke sammenholdet til
holdkampene.
AB’s forventninger til holdlederrollen
1. Holdlederen oplyser spilletid og -sted til holdet via holdsport. Mød gerne mindst en halv time før
første kamp, så der er tid til at varme op.
2. Holdlederen aftaler holdopstillingen med træneren via holdsport (Morten Hemmersam) og
udfylder holdsedlen i hallen, inden kampen starter. Holdsedlen skal udfyldes med navn på spilleren
og spiller-id. En holdseddel kan udprintes fra badmintonpeople.
3. Det aftales med holdlederen for modstanderens hold, hvem der noterer resultater på holdsedlen
under kampen. Holdsedlen skal underskrives af begge holds holdledere, når holdkampen er
afsluttet.
4. Ender holdkampen uafgjort 3-3, skal den afgøres i et golden set. Det skal være en doublekamp med
en ny konstellation. Det vil sige, at de to par, som spillede sammen i doublerne, ikke må spille med
hinanden igen. Alle spillere, som har spillet i denne holdkamp, kan indgå doublekonstellationen i et
golden set.
5. Holdlederen koordinerer, hvem der transportere spillere til og fra holdkampen. Ved udekampe er
kampen oprettet, således at forældre kan tilmelde sig til kørsel på holdsport.
a. AB opfordre til, at alle følges i samlet flok med afgang fra AB-hallen
b. Den kørende forælder er nødvendigvis ikke altid holdlederen. Her kan opgaven
uddelegeres til en af de andre forældre til spillere på holdet.
c. Ønsker flere forældre at være med til holdkampen, bør der dog opfordres til, at alle følges i
samlet flok, ud og hjem.
6. Når holdet spiller på hjemmebane, er det holdlederen, som er vært for de andre hold, som kommer
og spiller. Holdlederen skal være der mindst en halv time før den første holdkamp. Det er
holdlederen, som fordeler banerne, hvis der spilles flere holdkampe samtidigt. Holdlederen sikrer
også, at der løbende bliver sat kampe i gang, så holdkampene afvikles inden for den afsatte tid.
Bolde hentes hos Tonny i cafeteriet.
7. Når holdet spiller på hjemmebane, skal holdlederen printe holdsedler til alle kampe fra
badmintonpeople, som spilles i den runde på hjemmebanen. Holdlederen skal indsamle alle
sedlerne og indtaste resultaterne i badmintonpeople. Resultaterne tastes ind på computeren hos
Tonny i cafeteriet. Koden til indtastning er 1234.
8. Hvis man som holdleder ikke selv kan deltage i holdkampen, aftales det med en af de andre
forældre, at de varetager holdlederopgaverne under kampen.
Holdopstilling
Udgangspunktet for holdopstillingen er styrkerækkefølgen blandt spillerne. Det bedste spiller på holdet
spiller første single, den næstbedste spiller anden single osv. Alle klubber sætter hold på den måde. Det
sikrer, at kampene bliver så lige som muligt. Det samme gælder i double.
Det er træneren (Morten Hemmersam), som laver holdopstillingen. Det vil sige, han oplyser i hvilken
rækkefølge spillerne spiller singlekampene, og hvem der spiller double sammen. Hvis der er mere end fire
spiller på holdet, vil det også være Morten, som beslutter, hvilke spillere som ikke spiller både single og
double i holdkampen. På enkelte hold kan der være så mange spiller, at alle spillere ikke er med til alle
kampe.
Hvis der er afbud til en holdkamp, og dermed mindre end fire spillere klar, skal Morten kontaktes senest en
uge før holdkampen. Morten kan hjælpe med at flytte en spiller fra et andet hold. Hvis der ikke ligger en
holdopstilling på kampen i holdsport senest før kampen, skal man sende en mail til Morten.

