Holdleder opgaver
Ved sæson start
Når du har fået spilledatoer fra DGI skal du sende datoerne til de spillere som skal deltage i
holdkampe. Du skal huske at have forældrenes email adresser.
Du skal bede spillerne om at melde tilbage til dig med hvilke dage de kan spille, herefter laver du en
oversigt over hvilke spillere som deltager i hvilke holdkampe.
Du skal bede trænerne rangere spiller efter niveau, det bruges til at angive hvem som spiller 1., 2., 3.
og 4. single. Du bør spørge trænerne et par gange i løbet af sæsonen om at opdatere rangeringen.
Du skal tale med trænerne (og spillerne) om hvem som bør spille double sammen og på den måde få
lavet nogle rimelig fast doublekonstellationer – det giver det bedste resultat, double er særligt
vanskeligt for de yngste årgange (U9+U11).

Før holdkampen
Du skal senest 1 uge før holdkampen sende en reminder til de spillere som har tilmeldt sig. Du skal
sikre dig at alle har kørselsmulighed til holdkampen.
Medbring noter som lister singler og doublepar, det gør det nemt for dig at skrive holdkort, som den
arrangerende klub lægger frem på dagen til opsamling af resultater fra kampene.
Du skal huske at medbringe kamptøj (kortebukser og t-shirts) samt et rør med brugte bolde.
Er det en hjemmebanekamp på Højvangsskolen, så skal du sørge for
● At der er sørget for print af alle holdsedler for denne holdrunde, disse printes fra
www.badmintonpeople.dk
● At sørge for at der er fjerbolde i hallen til alle holdkampe, kontakt ungdomsafdelingen for at lave
aftale om udlevering af fjerbolde på dagen eller forud for spilledagen.
● At sørge for at tilrejsende klubber skriver på holdsedler ved ankomst, og sammen med tilrejsende
holdledere sørge for at igangsætte kampe henover dagen.
● At sørge for at kurven med brugte fjerbolde stilles frem, og at der evt. stilles stole og pointtavler
frem mellem banerne, dette kræver nøgle til SIF og boldskab.
● At sørge for oprydning i hallen efter dagens sidste holdkamp er færdigspillet.
● At indberette kampresultaterne på www.badmintonpeople.dk senest dagen efter.

Under holdkampen er det godt at coache spillerne med råd og vejledning.
Sørg for at spillerne får spillet lidt inden kampen starter, alternativt skal de lave en let opvarmning.
Du skal læse dokumentet på vores hjemmeside om “ideer-til-coachning”, dokumentet giver et godt
fundament, det er skrevet af DGI.
Husk at sikre dig at alle spillere har afleveret der shorts og trøje, og at uddelegere trøjevask,
alternativt gøre det selv.

Efter holdkampen
Hvis det er en hjemmekamp i Stavtrup skal du huske at indberette kampresultater på
www.badmintonpeople.dk senest dagen efter.
Send en email til trænerne med resultat og evt. nogle små observationer til trænerne som de kan
arbejde med spillerne omkring.
Du kan efter et par døgn se kampen registreret på badmintonpeople.dk
Hvis du tager et godt billede med din mobil eller et medbragt kamera, så er du meget velkommen til at
sende det til redaktoer@stavtrupbadminton.dk
Tag fat i din kontaktperson i Ungdomsafdelingen hvis du har spørgsmål.

