Rollen som holdkaptajn for juniorhold
Rollen som holdkaptajn er en god måde at bidrage til at ens barn kommer lidt tættere på
tenniskammeraterne. Samtidig kan man bidrage til at skabe den gode KB holdånd.
Rollen som holdkaptajn kræver ikke så meget, når man først har datoer for holdkampene og holdet og den
interne KB-rangliste. Dette modtager man fra KB.
Holdkampene spilles i maj måned (3 weekender – typisk søndage) og i august måned 2-3 weekender (typisk
søndage). Holdkampene spilles enten på hjemmebane eller på udebane. Programmet for dette er fastlagt
på forhånd og meddeles på et informationsmøde i KB. På hjemmebane er man ansvarlig for, at der er lidt
frokost, frugt og saft el. lign. til gæsteholdet og hjemmeholdet. Denne opgave kan delegeres til andre
forældre på hjemmeholdet. Udgifter refunderes efterfølgende. Der refunderes for max. 250 kr. for en
holdkamp med 4 singler og to doubler. Endvidere skal man sørge for, at der er bolde og selvfølgelige kende
de baner, der spilles på. Begge dele bliver også udleveret i forbindelse med et informationsmøde i KB. På
udebane er man ansvarlig for at koordinere kørsel mv. og sikre at holdet er klar at spille.
Holdkaptajn-opgaven er beskrevet nedenfor i punktform:
Hjemmekampe
•

Kontakt holdkaptajnen fra modstanderen en uge før en hjemmekamp. Informationsoplysninger for
holdkaptajner kan findes på Sjællands Tennis Unions (SLTU) hjemmeside under holdkampe
(indsætte link). Man bekræfter spilletidspunkt og oplyser antal baner mv. Oversigten over baner
udleveres af KB på informationsmøde.

•

Der sendes en mail ud til eget hold med oplysninger om kampen samt en uddelegering af opgaver
til indkøb af mad, frugt, saft m.v. (ikke slik). Der refunderes for max. 300 kr. for en holdkamp med 4
singler og 2 doubler. Afregning sker via udlægsformular som udfyldes og sendes på mail til Daniel –
daniel@kb-boldklub.dk .

•

Hjemmeholdet sørger for bolde. KB udleverer bolde til alle hjemmekampe på én gang i en sort sæk.
Disse bolde opbevarer man hjemme. Der bruges 4 rør bolde til hver holdkamp. Bolde fra
singlekampe bruges til doublekampe også. Når holdkampen er færdig, afleveres bolde i KB på Peter
Bangs Vej i trænerkontoret. Hvis der er låst stilles disse foran døren til kontoret.

•

Efter hver hjemmekamp, skal holdkaptajnen indrapportere resultatet til Sjællands Tennis Union.
Dette går hurtigt, når man kender formatet. Man skal logge ind på Sjællands Tennis Unions (SLTU)
hjemmeside. På informationsmøde i KB vises, hvordan man gør. På samme møde udleveres koden
til dette. Man kan logge ind her: www.sltu.dk. De første par gange, man indberetter, kan det virke
lidt forvirrende, men der er hjælp at hente på www.sltu.dk, hvor der ligger udførlige vejledninger i
anvendelsen. Hvis det giver problemer kan man prøve at spørge en af de andre holdkaptajner, som
har prøvet det før. Kontakt evt. Karen Marie Hansen (kamhan73@yahoo.dk, mobil 22 31 32 80 eller
XXXX)

•

Efter holdkampen sendes en kort mail med resultatet og et par sætninger om kampen til Daniel
Nielsen på KB (Daniel@kb-boldklub.dk).

Udekampe
•

Kontakt til holdkaptajnen for modstanderens hold. Det er modstanderens hold, der er ansvarlig for
at tage kontakt, senest en uge inden holdkampen starter. Sker det ikke, anbefales at man selv tager
kontakt og tjekker spilletidspunktet. Informationsoplysninger for holdkaptajner kan findes på
Sjællands Tennis Unions (SLTU) hjemmeside under holdkampe (indsætte link).

•

Der sendes en mail ud til eget hold med oplysninger om kampen, adresse på spillested samt
koordinering af kørsel. Der refunderes ikke udgifter til kørsel.

•

Efter holdkampen sendes en kort mail med resultatet og et par sætninger om kampen til Daniel
Nielsen på KB (Daniel@kb-boldklub.dk).

Holdopstilling
•

KB laver en klub-rangliste, og holdene inddeles efter denne. Det er trænerteamet, som udtager
spillerne til alle juniorhold.

•

Den interne KB-rangliste gælder hele sæsonen. Ranglisten afgør singlerækkefølgen. Den interne
rangliste må aldrig fraviges i forhold til rækkefølgen af spillere i single holdkampe.

•

Doublekampe kan sammensættes forskelligt fra kamp til kamp, dog skal 1. singlerne spille doubler
mod hinanden, men det kan sagtens være sammen med en 4. single eller en 5. spiller.

•

Er der spilleres, som ikke kan spille holdkamp, skal dette meddeles til holdkaptajnen så tidligt som
muligt. Der findes derefter en løsning via kontakt med KB.

Generelt
•

Det er vigtigt, at der udvises god opførsel og god holdånd. Det skal være en god oplevelse for alle.

•

Som holdkaptajn medvirker man til, at spillerne får en god oplevelse. Det indebærer også, at
holdkaptajnen tager ansvar for, at der dømmes korrekt, at man taler pænt med og om
modstanderne, holder ketcheren væk fra hegnet og jorden, og i det hele taget udviser fair play og
god opførsel.

•

Holdkaptajnerne eller en anden forælder må gerne coache spillerne i løbet af kampene. Det skal
dog være den samme person, og man må ikke gå ind før efter 3. parti. Aftal dette med
holdkaptajnen for det andet hold, inden holdkampen starter.

