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Holdlederfunktioner i Højbjerg Badmintonklub: 

 Indhente holdopstillinger (og evt. reserver) fra Michael Kjeldsen 

 Checke spilletidspunkter og -steder på Badmintonpeople (de kan ændre sig) 

 Koordinere mødetidspunkter og transport til og fra spillested med spillerne / forældre 

 Evt. koordinere snacks, frugt, kage til holdhygge og forplejning under holdkampen 

 Gøre hallen klar til badminton (i Højbjerg hallen sørger Ove + halansvarlig for det) 

 Have holdkort udskrevet (udskrives fra Badmintonpeople) 

 Sørge for bolde til spillerne (fås i buret i Højbjerg hallen) 

 Motivere spillerne under kampene  - og få spillerne til at heppe på hinanden (OBS: HUSK 
COACHINGREGLER – gælder både spillere, forældre og holdleder) 

 Notere resultater på holdkortene (husk at få underskrift fra det andet holds holdleder, når alle 
resultater er noteret) 

 Indtaste resultater på Badmintonpeople – alle sæt og cifre skal indtastes senest mandag aften 

 Opbevare holdkort i klubben til evt. brug ved protester (holdkort gives til halansvarlig) 

 Gerne informere gæstende hold om cafeteriafaciliteter i hallen, hvis der ikke er mulighed for at 
købe noget 

 
Nyttige links: 

www.badmintonpeople.dk :  
Den vigtigste portal – bruges til al koordinering af turneringsaktiviteter i DK 
 
www.badminton.dk :  
Badminton Danmarks (BD) portal, her kan bl.a. turneringsreglementer, spilleregler m.m. findes 
 

1. http://www.badminton.dk/cms/?&pageid=1608:  
Direkte link til side med love og regler 

2. http://badmintonpeople.dk/Clubs/CommonDrive/Components/GetWWWFile.aspx?fileID=67488 : 
Spilleregler 

3. http://www.intersite.dk/Clubs/CommonDrive/Components/GetWWWFile.aspx?fileID=66153 :  
Reglement for den pointgivende ungdomsholdturnering 2017/2018 (PUH) 

4. http://badmintonpeople.dk/Clubs/CommonDrive/Components/GetWWWFile.aspx?fileID=57477 : 
Coaching regler 

 
www.dgi.dk :  
Breddeidrættens parallel til BD; her findes oversigt over DGI’s tilbud til badmintonspillere, herunder også 
de større landsdækkende stævner. Ungdomsholdturneringen er koordineret mellem BD og DGI. 
 
http://hojbjerg-badminton.dk/uu-haandbogen-for-foraeldre-og-holdledere/ : En ældre (ikke opdateret) 
UU-håndbog, som for helt nye holdledere og ”nye” badmintonforældre kan give supplerende information 
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Brug af BadmintonPeople.dk: 

Det anbefales at holdledere opretter egen profil på BadmintonPeople.dk. Hvis 
eget barn spiller badminton i HBK kan man dog også logge på med dennes profil.  

Udskrive holdlister fra BadmintonPeople og indberette kampresultater: 

1) Login på BadmintonPeople med brugernavn og normalt password 
2) Vælg ”Turnering” – ”Holdturnering” – ”Vis holdturneringer”  

 

 

 

 

 

 

 

3) Vælg turneringsarrangør (BadmintonMidtjylland eller DGI) og årgang, tryk ”søg” 
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4) Vælg holdtype og pulje og derefter ”Vis alle kampe” på det efterfølgende skærmbillede 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Vælg kampnr (6-cifret tal) – derefter vises tid og sted for kampen samt hjemme-/udehold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Fra det aktuelle billede kan der udskrives kampsedler, indtastes 
holdopstillinger og indberettes kampresultater 
 
a) Vælg ”Udskriv holdseddel” for at udskrive en 

kampseddel med udfyldt hoved og blank holdopstilling 
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b) Vælg ”Indberet resultat” for at indtaste holdopstillinger 
forud for holdkampen og indtaste kampresultater efter 
kampen. Holdlederkode udleveret af klubben skal 
benyttes. Har man ikke en kode, så kan 1718 anvendes 
(gælder for sæsonen 2017-18) 

 

 

 

c) Indtaste holdopstillinger forud for kampen: Markér ”Kun holdopstillinger” og tryk på øverste felt 
under eget hold, så vises et felt, hvor der kan vælges og slettes spillere på holdet. 

 

 

 

 

 

 

 

Første gang holdet skal indtastes er ”Vælg” listen tom; brug i stedet ”søg” til at finde spillerne til 
holdet. Holdet indtastes i.h.t. den opstilling, som er modtaget fra Michael Kjeldsen. I mixdouble skal 
herren indtastes i det øverste af de 2 felter i kategorien MD (der kommer en fejlmelding, hvis 
damen forsøges indtastet først). Det anbefales at bruges spiller ID (numre) i søgefeltet første gang 
holdet tastes. 

Efter første runde vises de spillere, som 
tidligere har været brugt i en rulleliste. Det 
letter indtastningen i de næste runder. 

Når holdopstillingen er indtastet og færdig 
trykkes ”Gem”.  
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Tips omkring indtastning af holdopstillinger: 

o Hjemmeholdet kan indberette egen holdopstilling 

o Udeholdet kan kun indberette egen holdopstilling 

o Hjemmeholdet kan ikke se udeholdets opstilling før egen opstilling er indberettet og tidligst 60 
minutter før kampstart 

o Holdopstillingerne offentliggøres som sagt først, når begge holdopstillinger er indberettet og 
tidligst 60 minutter før kampstart. Holdturneringsadministrator kan dog gennemtvinge 
offentliggørelse  

o Efter offentliggørelse er begge holdopstillinger til rådighed for hjemmeholdet og kan bruges ved 
indberetning af resultatet. 

o Hjemmeholdet kan evt. ændre i holdopstillingerne, men ændringer efter offentliggørelse 
registreres og vises: 

o Udeholdet kan ikke ændre i holdopstillingen efter offentliggørelse. Eventuelle ændringer skal gå 
gennem hjemmeholdet. 

o Hjemmeholdet kan ikke omgå reglen om offentliggørelse 60 minutter før kampstart ved at 
ændre kamptidspunktet. Dette accepteres ikke, når udeholdets holdopstilling er indberettet: 

o Inden holdkampen spilles skal holdopstillingen publiceres, hvilket gøres ved at markere feltet 
”Offentliggør holdopstillinger nu” og trykke ”Gem”. 

o HVIS DER BRUGES RESERVER, SÅ SKAL DETTE ANFØRES PÅ HOLDKORTET (en reserve er en 
spiller, der spiller på 2 hold i samme kamprunde) 

Reservespillere anvises af Michael Kjeldsen, som har ansvaret for overholdelse af reglerne 
omkring brug af reservespillere (beskrevet i §17 i ”Reglement for den pointgivende 
ungdomsholdturnering 2017/2018 (PUH)”.  

- §17, stk. 1: I tilfælde af afbud, kan en anden spiller på lovlig vis deltage både på sit eget 
normale hold og som reserve på det afbudsramte hold i samme runde. Ved samme runde 
forstås den spilleweekend, som holdkampene tilhører i kampprogrammet. 

- §17, stk. 5: Ved anvendelse af sådanne reserver skal det fremgå af holdkortet og den 
efterfølgende resultatindtastning, at spilleren er anvendt som reserve, og hvem spilleren 
er reserve for. 

- §17, stk. 6: En spiller, der anvendes på to hold i samme runde, får kun point til 
ungdomsklassifikationen for den ene holdkamp/stævnerunde. Der gives ikke point for 
den holdkamp/stævnerunde, hvor spilleren er indtastet som reserve på holdkortet. 

- §17, stk. 7: Uanset hvilke reserver, der anvendes, skal spilleren altid være lovlig på holdet 
i henhold til reglerne for holdtilmelding, således at de samlede holdpoint overholder den 
tilladte grænse, jfr. § 9. 

Holdlederens opgave er alene at indtaste korrekt på holdkortet. Vejledning i indtastning – se 
næste afsnit.   
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Sådan indtastes en reserve på Badmintonpeople: 

 Det er på det hold, hvor spilleren er afløser, at det skal angives på holdkortet 
 Det er den spiller, som har spillet kampen, som skal angives på selve holdkortet 
 I rubrikken reserver skal det angives, hvilken spiller, som er blevet afløst 

 

Herunder er Nicolai sat ind som reserve for Andrea. 

 Reserver 

Vorup FB 2 Ørsted IF 1 

  

Nicolai Sloth 

for Andrea Vestergaard Pedersen 

 
Sådan gør du ved indtastningen: 

 Under reserver trykker du på ”Tilføj”, og du får dette skærmbillede frem: 

 Vælg spiller  

 Spiller 
030605-06 Nicolai Sloth

 
 

Reserve for: 

 HOLD 

 SØG 
Vælg 

 
(Ukendt spiller) 

Vælg 

 
(Ikke fremmødt) 

Vælg 020114-16 Andrea Vestergaard Pedersen 
Vælg 011221-01 Anna Madsen 
Vælg 010713-12 Cecilie Johansen 
Vælg 010402-03 Kathrine Rohde 
Vælg 030605-06 Nicolai Sloth 

 

 Først vælger du øverst spilleren, som er reserve på holdet  
 Dernæst vælger du spilleren, som skal afløses og herefter er reserven sat på holdet 
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Eksempler på udfyldte holdsedler efter kamp: 
(indtastede versioner på BP og er derfor ikke underskrevet) 
 

     
 
 
 
 
Ved spørgsmål: 
 
Kontakt Michael Kjeldsen eller Peter Graversen 

 
Michael Kjeldsen: tlf. 4052 1922 e-mail: sportschefen@hoejbjerg-badminton.dk 
Peter Graversen: tlf.: 2714 3667 e-mail: pg@3hmanagement.dk 

Eksempel på brug af reserver Eksempel på en – desværre – skadet spiller, hvor 
kampen ikke spilles færdig og 2. kamp vindes af 
Højbjerg uden kamp. Stillingen ved afbrydelse af 
kampen skrives/tastes, og vinderen af kampen 
noteres som W.O. (Walk Over) 


