
 

OPGAVEBESKRIVELSE BBC 

 

Opgavens navn:  

 
135 Holdleder på holdkamphold 
 

Beskriv konkret og detaljeret hvad man skal gøre: 

 
Holdlederen står som kontaktperson for holdet på Bordtennisportalen. 
Det er holdlederen, som får informationer fra BTDK, og som bliver kontaktet af andre klubber i 
tilfælde af kampflytning, afbud mm. 
Holdlederen giver besked videre til den hovedansvarlige for ungdomsafdelingen. 
 
Den hovedansvarlige for ungdomsafdelingen hjælper holdlederen med at beslutte hvilke spillere, 
der spillet på holdet fra gang til gang. Det kan være nødvendigt at stille med stærkeste opstilling 
i nogle kampe og ikke i andre kampe. 
 
I tilfælde af sygdom eller afbud på eget hold, meldes dette hurtigst muligt til den hovedansvarlige 
for ungdomsafdelingen, som forsøger at finde en reserve. 
 
Det er holdlederens ansvar at sørge for transport af spillerne, når der spilles holdkampe på 
udebane - enten ved selv at være chauffør eller finde en anden forælder eller lignende, som kan 
være chauffør. Spillerne møder senest en halv time før i hallen, så de har tid til at varme op. 
 
Holdlederen sørger for, at der bliver taget et holdbillede af holdet, og at der bliver skrevet et kort 
opslag i vores Facebook-gruppe, når holdet har været ude og spille. 
 

Hvorfor er opgaven vigtig? 

 
Der skal være en ansvarlig for hvert holdkamphold for at sikre, at vi kan stille hold, at spillerne 
kan komme frem og til tiden, og at resten af klubben kan følge med i hvordan det går for holdet. 
 

Tidsforbrug: 

 
30 min. pr. runde (ca. 8 runder i alt). 
Hver holdkamprunde tager ca. 6 timer inkl. transport. 
 

Hvordan kan opgaven organiseres? Hvem kan hjælpe? Hvem kan beslutte? 

 
Den hovedansvarlige for ungdomsafdelingen udpeger en holdleder. 
 

Hvilke kompetencer er vigtige: 

 
Det giver bedst mening, hvis holdlederen er en forælder til en spiller på holdet. 
 

Hvornår er opgaven beskrevet – og af hvem: 

 
13-05-2022 – Michael Ryding 
 

 


