
Retningslinjer for holdturnering i NBBK: 

Holdlederens ansvar: 

• Holde øje med spilledage- og tidspunkter på www.badmintonplayer.dk.  

Der kan løbende ske ændringer med kampplanen i løbet af sæsonen. 

• Have styr på spillere og koordineret kørsel senest en uge før kampstart.  

Send gerne e-mail eller sms ud til spillerne omkring 14 dage før. Disse bedes også sendt til 

formand@nrbrobybadminton.dk eller 21454888.  

• Som holdleder har man ikke mødepligt til samtlige holdkampe – der skal blot sørges for at en anden 

forælder har ansvaret og er sat rimeligt ind i tingene på dage, hvor man er forhindret. 

• I løbet af en sæson er man på hjemmebane 1-2 gange. Her er det holdlederens ansvar at få sat 

tællerstole op i hallen (bed de andre forældre om at møde 15 min. før så de kan hjælpe til) og få 

dem kørt væk igen. Derudover skal net ned og hallen fejes. 

Holdlederen skal indsamle resultater fra samtlige holdkampe og indberette det hele hurtigst muligt 

på badmintonplayer.dk. 

• Der bliver tilknyttet en fast træner til hvert hold, som har ansvaret for at holdsætning, så når 

holdlederen har navne på spillerne til den kommende runde klar, skal disse meddeles til træneren, 

som så kan sætte holdet.  

• Træneren indberetter holdopstillingen på badmintonplayer.dk, og når det er gjort, kan holdlederen 

printe holdopstillingen med navne påført direkte ud fra hjemmesiden.  

Øvrigt: 

• Formand Per Rasmussen sørger for at booke Nr. Broby Hallen til alle hjemmebanekampe.  

• Holdledere og forældre er velkomne til at coache spillerne.  

Husk at det først er fra U15 man må coache ved 11 i sættene.  

Hvis der er en træner med til holdkamp, aftales det inden kampstart hvordan coachingen gribes an. 

• Fra klubbens side forventes det at alle spillere opfører sig ordentligt til holdkampe.  

Når man repræsenterer Nr. Broby, forventes det at man afleverer bolden ordentligt efter hver duel, 

dømmer fair og ærligt, ikke råber skældsord eller kaster med sin ketsjer og slutteligt siger pænt tak 

for kampen uanset kampens udfald og modstanderens adfærd. 

Ved gentagne overtrædelser af adfærdsetikken, og hvis det ikke hjælper at snakke med spilleren, 

har forældre til spilleren eller træner/leder ret til at tage en spiller helt ud af en kamp. 

Hvis dette sker, skal formand eller ungdomsformand underrettes. 

• Ved kørsel til spillesteder udenfor Fyn afregnes fra klubbens side med 1,50 kr. pr. kørt km + 

refundering af evt. udgifter til bro til det nødvendige antal biler der skal til for at fragte spillere, 

holdleder og evt. træner til spillestedet. 

Det er hver enkelt chaufførs ansvar selv at få sendt en opgørelse over kørsel til kassereren på email 

susa61@live.dk . Hvis man er i tvivl om hvordan sådan en skal se ud, kan man henvende sig til 

kassereren på samme email. 

• Hvis et hold kvalificerer sig til DMU for hold, betaler klubben indskuddet for holdtilmelding, samt 

yder et kontant tilskud til overnatning og forplejning på 250 kr. til alle spillere og dækker den fulde 

udgift der måtte være for holdleder og evt. træner(e). 
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