
Holdsætning og indberetning for holdturnering. 

 

Kære forældre. 

Når jeres børn skal ud og spille holdkamp skal der sættes et hold og når man er hjemmehold skal man 

indberette resultaterne af kampen. 

Som forældre til spillere på holdet vil vi lade det være op til jer hvordan i fordeler denne opgave. Som klub 

anbefaler vi at den/de voksne der er med til den givne holdkamp står for denne opgave. Det tager cirka 

10min at sætte hold og 5min at indberette resultatet. 

 

Se herunder en guid til begge dele. 

 

Holdsætning 

Ud fra oversigten Winnie har lavet kan i se hvem der er sat på til at spille i en holdkamp weekend. Man har 

2 holdkampe pr. kampweekend. Eksempelvis Snejbjerg mod Ikast og Snejbjerg mod Holstebro. Hver spiller 

skal spille 1 double og 1 single per holdkamp. Så 2 doubler og 2 singler pr. kampweekend pr. spiller. 

Kampene afvikles efter hinanden, så der er mindst mulig ventetid. 

Hvis der er nogen der er sat på til at spille i en weekend som ikke kan spille, skal dem der er reserve i den 

weekend spille. Det koordinerer i selv i gruppen. 

Indberetning af hold til de 2 holdkampe i en weekend skal ske mindst 24 timer før holdkampen begynder. 

 

1. Gå ind på badmintonplayer.dk 

2. Vælg fanen holdturnering 

3. Søg efter Snejbjerg 

4. Klik på det hold i er på i oversigten 

5. I ser nu alle hold i puljen. Klik på Snejbjerg 

6. I ser nu alle jeres holds kampe. Klik på det kampnummer i ønsker at sætte hold til. 

7. I ser nu hvor kampens spilles, adresse på hallen, tidspunkt og kontaktperson på de 2 hold. Klik på 

indberet resultat 

8. Badmintonplayer fortæller nu at du skal være logget ind for at fortsætte. Hvis du allerede har en 

bruger, så log ind. Hvis ikke, så opret en bruger (der er et link til det under ”glemt adgangskode”)  

9. Når du er logget ind, ser du nu kampnummeret og så beder badmintonplayer om adgangskode for 

resultatindberetning. Koden er: Snejbjerg 

10. Klik på hent old (det er vigtigt det er hent old) og i kommer nu til selve holdopstillingen. 

11. Hvis man er hjemmehold, 

så husk at klikke på Kun 

holdopstilling hjemmehold 

 



Du klikker nu på en plads på 

holdkortet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når du har klikket på en plads, kommer du til en søgefunktion, hvor du kan finde spillere til at sætte på 

holdet. 

Vælg søg i toppen. 

1. Skriv klub 

2. Vælg årgang 

3. Og klik søg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du får nu vist alle spiller i Snejbjerg, som kan sættes på holdet.  

Før du kan sætte holdet rigtigt, er det vigtigt du læser næste punkt som er markeret med rød: 



Den spiller, af dem der skal spille, som har flest point i single, skal spille 1.S den der har næst flest spiller 

2.S osv. Det samme gælder double. 

For at se hvor mange point de forskellige spillere har, skal du derfor kigge på ranglisten. Dette gøres på 

følgende måde: 

1. Åben en ny fane på din 

mobil eller computer og 

gå ind på 

badmintoplayer.dk igen. 

2. Vælg rangliste 

3. Vælg årgang, klub og sæt 

flueben i ”vis alle” 

4. Klik søg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan nu se alle de spillere fra Snejbjerg som er på ranglisten og hvor mange point de har. 

Du vil måske  se at der er nogen spillere, som ikke bliver vist på ranglisten og det er fordi de ikke har 

været ude og spille endnu. De kommer først på ranglisten, når de har spillet deres første kamp. 

Så når du skal stille holdet, er logikken: 

1. De spillere som er på ranglisten stilles op 

øverst. 

2. De spillere som er på ranglisten opstilles 

efter point, så den med flest point spiller 

1.S. Den med næstflest spiller 2.S osv. 

Det samme gælder for double. 

3. De spillere som ikke er på ranglisten 

endnu, bestemmer du selv hvilken 

rækkefælge du stiller dem i. 

4. Når holdet er stillet klikker du gem og 

udskriver holdseddlen, så i kan have den 

med til kampen. 

 



Husk at skrive resultaterne af kampe ned, når i spiller. Da de jo skal indberettes efter kampen.  

På næste side er en guide til indberetning af resultater. Det er hjemmeholdet, som skal indberette 

resultaterne. Vær opmærksom på at man godt kan være hjemmehold, selvom man ikke spiller kampen i 

Snejbjerg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indberetning af resultat 

Efter kampen er spillet skal der senest 24 timer efter indberettes resultat på badmintonplayer. Det er 

hjemmeholdet i kampen som skal indberette resultatet.  

Herunder ser i hvordan det gøres. Det er stort set på samme måde som når i stiller hold. 

1. Gå ind på badmintonplayer.dk 

2. Vælg fanen holdturnering 

3. Søg efter Snejbjerg 

4. Klik på det hold i er på i oversigten 

5. I ser nu alle hold i puljen. Klik på Snejbjerg 

6. I ser nu alle jeres holds kampe. Klik på det kampnummer i ønsker at sætte hold til. 

7. I ser nu hvor kampens spilles, adresse på hallen, tidspunkt og kontaktperson på de 2 hold. Klik på 

indberet resultat 

8. Badmintonplayer fortæller nu at du skal være logget ind for at fortsætte. Hvis du allerede har en 

bruger, så log ind. Hvis ikke, så opret en bruger (der er et link til det under ”glemt adgangskode”)  

9. Når du er logget ind, ser du nu kampnummeret og så beder badmintonplayer om adgangskode for 

resultatindberetning. Koden er: Snejbjerg 

10. Klik på hent old (det er vigtigt det er hent old) og i kommer nu til holdopstillingen/indberetning. 

 

 

 

I kan nu se begge holds opstillinger 

og skal nu kun indberette 

resultaterne for hele holdkampen og 

for de enkelte kampe. 

1. Sæt hak i alle resultater 

2. Indtast det samlede resultat 

for kampen, fx 4-2 

3. Indtast resultaterne for de 

enkelte kampe 

4. Hvis kampen er endt 3-3 har 

i spillet et golden sæt, for at 

afgøre kampen. Det skal i 

også indberette, både med 

spiller og resultat. 

5. Klik på gem 


