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Velkommen til gruppespil for motionister i Skovbakken.
For at kunne få konceptet til at fungere er det vigtigt
at DU, som en af deltagerne, overholder de regler, der
er vedtaget på området.
Derfor beder vi dig venligst læse de næste afsnit grundigt
igennem, så du er klædt på til gruppespil.

HVAD ER GRUPPESPIL?

Gruppespil er to timers doubler på de seks
baner i hallen. Der spilles kampe af en halv
times varighed efter en kampplan, som
deltagerne på skift laver sæsonen igennem.
Dame-doubler, herre-doubler og mixeddoubler er, hvad vi har.

KONTINGENT

Fastsættes af bestyrelsen og gælder for hele
sæsonen. Kan ikke refunderes uanset skader
- eller hvis man vælger at stoppe i løbet af
en sæson.

KAMPPLANER

Til hver spilledag sæsonen igennem skal der
laves en kampplan!
Det foregår på de ved sæsonstarten
udleverede skemaer, og i gruppespilshæf
tet på hjemme-siden kan du se, hvornår DU
skal lave kampplan. Når det er din tur, tager
du kampplanmappen med hjem, og efter
klokken 19.00 dagen før spilledagen, kan du
lave planen.

SÅDAN LAVER DU KAMPPLAN

Udfra dit kendskab til spillernes styrke
laver du din kampplan. Sørg for at gøre
dig umage - lav jævnbyrdige kampe, hvor
styrkeforholdet mellem de to par er så ens
som muligt.
DU vil også gerne have gode kampe, ikke?

MEDBRING PLANEN

På spilledagen har du kampplan
mappen
og din udarbejdede kampplan med i hallen.
Så hænger du planen op på opslagstavlen
ved dommerbordet, og efter spillet er det
DIG, som skal tage planen ned, lægge den i
kampplanmappen, og give den til den næste
kampplanlægger.

AFBUD

En forudsætning for, at ovennævnte kampplan
har nogen værdi og kan fungere er, at man
sender afbud, hvis man en dag skulle være
forhindret i at møde op. Du ved jo godt, hvor
irriterende det er, at der står tre spillere og
venter forgæves på den fjerdepå en bane.
Derfor skal man, pr. telefon - kun pr. telefon
- senest dagen før kl. 19.00, sende afbud til
den, der skal lave kampplan. Straffen for
at "glemme" er nødvendigvis hård, nemlig
100 kr., som betales til holdlederen, og som
bruges til våde varer m. m. til vores afslutning
“Beer Open”. SÅ HUSK DET NU!

AFBUDSLISTE

I mappen er der en "forhåndsafbudsliste",
hvor man kan melde afbud gennem hele
sæsonen. Det er besluttet, at hvis man 2 gange
glemmer at sende afbud til tiden, kommer man
til at stå permanent på forhåndsafbudslisten
- og man må så "melde til" hver gang.

MØD TIL TIDEN!
FYLD OP!

Såfremt der bliver ulige antal spillere, bedes
kampplanlæggeren "fylde op" til et med
4 deleligt antal, så vi undgår oversiddere.
Kontakt spillere fra et af de andre hold.

Man kommer til tiden - i respekt for de øvrige
på holdet!
Derfor koster det øl til de andre tre på banen,
hvis man kommer for sent. Her afregnes der
kontant ved køb af varerne i kiosken lige
efter spil!

SÆSONAFSLUTNING

Er igen den sidste lørdag i sæsonen - den såkaldte "Beer-Open"-dag - hvor vi laver en fælles turnering
for tirsdags-, torsdags- og lørdagsholdene. Her er der masser af drikkevarer indkøbt for “strafpengene”
fra for sent/glemt afbud. Det bliver d. 29. april 2017.
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VELKOMMEN!
Opstart

Torsdagsholdet kl. 17-19 i Vejlby Risskov
Centret starter d. 1. september.
Den 3. september star
ter de to lørdags
holdhold, 8-10 og 10-12.
Tirsdagsholdet starter d. 6. september
Evt. afbud sendes senest dagen før til
respektive holdledere (Sven Storm, Lars
Jersin, Kenneth Jensen og Eddie Morgan.)

Klubmesterskaber 2017

Det bliver i uge 14, d. 3. - 8. april.

Beer Open 2017

Bliver lørdag d. 29. APRIL. Skynd dig at
reservere hele dagen!

Aflysning

DAG

Der bliver kun én aflysning for lørdagsspillere
i sæsonen, nemlig i den weekend, hvor
vores turneringsspillere afholder deres store
stævne i Annexhallen. Her tjener de omkring
40.000 kr. til vores klubkasse.
Derfor intet spil lørdag d. 17. september.
DAG

LØR

17

ER

EMB

T
SEP

Juleturnering

Den bliver i år lørdag d. 26. november fra
kl. 10.00 i Annexhallen.
Reserver datoen allerede nu.
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Det foregår på hjemmesiden!

På vores hjemmeside
www.skovbakken-badminton.dk går du ind
med brugernavn og kode (se side 4), når du vil
se, hvem der laver kampplan. Du kan også se
adresselisterne herinde.
På hjemmesiden ligger også dette gruppe
spilshæfte med alt, hvad der vedrører gruppespil
i Skovbakken.

Infohæftet

Alt om hele badmintonafdelingen kan du se i
hæftet, der også ligger på hjemmesiden.
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AFBUD PR. TELEFON - KUN TELEFON!
Man kan ikke "maile" eller sms’e afbud til en spilledag.
Kun afbud pr. telefon!
Det andet er for usikkert.
SÅ HUSK VENLIGST DET!
GRUPPESPIL ÅR 2016-17
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Hermed en kort vejledning i at få vist, hvem der skal lægge kampplan samt at få
oplysninger om adresser, telefonnumre, …
Gå på internetsiden http://www.skovbakken-badminton.dk/ - og log på siden med
Brugernavn: gruppespil
Kode: annexhallen

Vælg nu den ønskede gruppe ved at taste på et af symbolerne for at få vist
adresselisten eller kampplanskalenderen:

Bytning af kampplanlægningsdage sker ved henvendelse til holdlederen, som
derefter opdaterer internetsiden.
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VIGTIGT! VIGTIGT! VIGTIGT!
ALLE ÆNDRINGER TIL SONJA!

Sonja er ansvarlig for medlemskartoteket.
Enhver ændring af adresse, telefonnummer eller mailadresse, bedes meddelt Sonja med
det samme. Naturligvis skal du også underrette din holdleder.
sona@webspeed.dk
Mobil: 23452834
Det er meget vigtigt!

Juleturnering og KLUBMESTERSKAB
Juleturnering afvikles

lørdag d. 26. november 2016
fra kl. 10.00

Klubmesterskaber afvikles

3. 8. april 2017
(Uge 14)

Beer Open
- den fantastisk populære
afslutning for gruppespillere
afvikles

lørdag d. 29. april 2017
GRUPPESPIL ÅR 2016-17
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SÅDAN LAVER DU KAMPPLAN
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Start med at lave navnesedler, der er så små, at de kan ligge i felterne på kampplanen. På disse skriver du navne
på de spillere, du har til rådighed, d. v. s. alle, pånær dem, der har ringet afbud inden kl. 19.00, som er sidste frist
for afbud. Når du, ved brug af de små navnesedler, har fundet frem til, hvordan de første 6 kampe skal være,
fjerner du dem og skriver kampene på planen.
HUSK AT BRUGE BLOKBOGSTAVER OG SKRIV LÆSELIGT!
Derefter går du videre til næste række, hvor du laver de næste 6 kampe. o. s. v., o. s. v.
Da vi har 6 baner til rådighed, og vi er 4 på hver bane, kan der altså være 24 spillere i gang. Er der flere til
rådighed den pgl. dag, må der blive oversiddere, som også anføres på planen. Det samme gør afbud - både de
"lovlige" og de for sent indkomne.
HUSK AT TAGE HENSYN TIL:
at det ikke er de samme, som får yderbanerne i hver runde!
at man får så forskellige kampe som muligt, helst forskellige makkere og modstandere!
at man får både mixed- og herre-/damedoubler
at tage hensyn til spillernes styrke i sammensætningen (læs nedenfor)!
at kigge på de tidl. kampplaner, så det ikke bliver de samme, der sidder over !
at oversiddere skal føres på listen i kampplanmappen, så de fordeles blandt alle!

Med det at tage hensyn til spillernes styrke forstås, at det f. eks. i en mixed-double er vigtigt, at de 2 mænd har
nogenlunde samme styrke, og de 2 damer ligeså! Det samme i de rene doubler.
Dette er vejledende og bør tilstræbes - men kan måske ikke altid lade sig gøre, hvis afbudene har en uheldig
karakter. Brug et par timer de få gange på en sæson, hvor DU skal lave kampplan. Lav brikkerne med navne på
og kig i styrkelisten. Benyt dit kendskab til spillerne. Hvis alle gør sig umage, får vi til hver spilledag en god
kampplan. Husk at tage både planen og mappen med op i hallen!
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Gruppespil for motionister
Her er holdlederne, som endnu engang vil servicere dig i hoved
og r..! Skulle vi ikke give dem en hånd?
De gør det hele frivilligt - husk det!

Evt. afbud 1. spilledag:
til holdlederen
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Gruppespil
Tirsdag kl. 17.00-19.00
Sven Storm, Solbakken 29,
8240 Risskov. 42408036
sven.storm@skolekom.dk

Gruppespil
Torsdag kl. 17.00-19.00
Lars Jersin, Graven 8
8000 Århus C. 61796181
lars_jersin@hotmail.com

Gruppespil
Lørdag kl. 8.00-10.00

Kenneth Østenkjær Jensen
Råhøjen 19, 8260 Viby J.
Tlf.: 28355806
kennethojensen@hotmail.com

Gruppespil
Lørdag kl. 10.00-12.00

Eddie Morgan, Bethesdavej 37 A
8200 Århus N. 40477637
e.morgan@webspeed.dk
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Nye regler for kredit
Hvis du vil opnå
kredit i kiosken,
skal du betale
din regning én
gang om måneden, så den ikke
bliver for stor,
og du må ikke
skylde noget i
kiosken pr. 1.
januar og ved
sæsonafslutningen
i april.
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