Holdtilmelding Værløse Badminton Ungdom 2022/2023
Så er det nu, at vi skal bruge din tilmelding for, at du kan spille på hold i denne sæson.
Vi opfordrer alle til at spille på hold. Det styrker fællesskabet og glæden ved at spille badminton.
Vi forsøger at lave holdene jævnbyrdige, og tage hensyn til sociale relationer i det omfang, at det kan
lade sig gøre.
Vi har brug for din tilmelding senest:

16. august 2022
Husk vi har brug for en holdleder til alle hold.
Holdturneringsrunder:
Der afholdes holdturneringsrunder i ugerne: 40 (kun 2+2, 4+2 og 4+3 hold), samt 43, 46, 49, 2, 5, 8, 10
(alle hold).
Hvert hold spiller typisk kampe 4–6 weekender på en sæson afhængig af puljestørrelserne.

I tilmelder jer på linket: h ps://vb.foreninglet.dk/memberportal/subscribe/index/71416

Har I spørgsmål, er I altid velkomne til at skrive på: vbholdungdom@gmail.com
Uddybende information følger på næste side.

tt

På vegne af trænerteamet og USU/ Anne-Mette

Kære alle ungdomsspillere i VB.
Sæsonen er kun lige begyndt, men det er allerede tid til, at vi skal tilmelde hold til Badminton
Sjællands holdturnering. Vi skal senest den 16. august have det fulde overblik over, hvem der ønsker
at deltage på hold. Alle der ønsker at spille på hold skal tilmelde sig her.
Hvorfor skal jeg spille holdkamp?
•

•

Holdkampene giver spillere på alle niveauer en rigtig god mulighed for at blive bedre til at
spille badminton, og er en god introduktion til det at være ude at spille kamp. Det er sjovt og så
er det samtidigt hyggeligt (det er tilladt at have kage med) og giver et godt kammeratskab på
træningsholdene at spille sammen med klub- og træningskammerater mod andre klubhold på
Sjælland.
Der findes hold for alle niveauer og for alle aldre – lige fra begyndere til elite i alle årgange.
Der er således ikke noget krav til styrke for at spille på hold. Har du aldrig spillet kampe
kommer du til at spille med andre som heller ikke har spillet kampe før.

Hvad kræves der for at man kan spille på hold?
Der er ganske få ting, som er en forudsætning for, at man kan spille med på et hold:
•

•

•

Der er brug for forældrehjælp til transport i forbindelse med udekampe. Alle forældre må
derfor forvente at skulle køre cirka to gange i løbet af sæsonen. Det aftaler man på de enkelte
hold.
Det er vigtigt, at man prioriterer at komme til holdkampene, da det er et stort arbejde for
holdlederne at skulle finde og koordinere reserver i tilfælde af afbud. Men er der et par gange,
hvor du ikke kan deltage, er det også helt ok, da der vil være reserver på holdet, men meld det
endelig til holdlederen i god tid, så man evt. kan nå at finde en erstatning.
Man skal helst kunne de basale badmintonregler (du skal vide du skal serve skrå og kende
forskel på om bolden er ude eller inde).

Linket øverst/nederst på siden fører ind til et elektronisk spørgeskema, som det er vigtigt, at
I udfylder, hvis I har lyst til at spille på hold. Her kan du også udfylde, hvem du gerne vil være på
hold med.
De familier, som har flere børn, der spiller badminton, bedes udfylde et skema for hvert barn.
Holdledere
For at vi kan tilmelde et hold, har vi brug for en forælder, som vil være holdleder. En holdleders
opgave består i det væsentligste af følgende:
• koordinere indkaldelsen af spillere til kampene.
• ved udekampe: koordinere kørsel samt udveksle holdskema med modstanderne.
• ved hjemmekampe: udveksle holdskema, koordinere afviklingen (hvem spiller på hvilke
baner), sørge for bolde og taste resultater ind efter kampens afvikling.

Vi sørger naturligvis for, at man bliver instrueret i disse ting på forhånd. Det er vigtigt, at alle
forældre bidrager til, at holdkampene kan afvikles bedst muligt, og hjælper holdlederen, hvor de kan.
Yderligere spørgsmål til, hvad det indebærer at være holdleder, kan rettes til
mailen vbholdungdom@gmail.com.
Har I spørgsmål, så er I meget velkomne til at tale med trænerne, som vil hjælpe på vej.
Med venlig hilsen
Trænerteamet & Ungdomsspilleudvalget/Anne-Mette

