
1 
 

Holdkaptajnens ansvar ved holdkampe 
 
Indledning 
Forudsætningen for nedennævnte guidelines er følgende: 

 Klubbens gældende rangliste er opdateret i forhold til styrkeforhold på klubbens rangliste på 
Squashportalen. 

 
Huskere før, under og efter holdkampe 
Som holdkaptajn har du ansvaret for følgende: 
 
FØR holdkamp 

1. Udsend i god tid og gerne mindst 14 dage før holdkamp mail/SMS til potentielle spillere til holdet, 
og bed om tilbagemelding med en fristdato. 

2. Sæt hold ud fra tilbagemeldinger og fremsend holdopstilling(er) til spillerne gerne senest 5 hverdage 
før holdkamp. 
- påfør mødetidspunkt og hvor I skal mødes i forhold til hvor kampen skal spilles. 
- påfør evt. reserve som kan kontaktes ved evt. afbud pga. skade eller sygdom. 
- tag her hensyn til hvis klubben har flere hold og det kan påvirke disse. 

3. Tjek ca. 3 dage før holdkamp i Squashportalen at udsendt holdopstilling stadig er korrekt i henhold 
til klubranglisten og spillerne er spilleberettiget. 
- tjek kan foretages i Squashportalen via dette link Squashportalen. 
- log ind og vælg faneblad ”holdkampe” og dernæst valgmulighed ”lovlige spillere”.  
- vælg holdkamp og tryk vis spillere.  

 
PÅ kampdagen - hjemmekampe 

1. Køb forplejning – f.eks. frugt, kiks og sodavand. 
2. Medbring/Find holdkort, kampsedler, kuglepenne og bolde. 
3. Udfyld holdkort i korrekt rangorden og få udeholdets holdkaptajn til at gøre det samme. 
4. Få underskrift af udeholdets holdkaptajn på holdkort efter endt holdkamp. 

 
PÅ kampdagen - udekampe  

1. Mød på aftalt sted til aftalt tid. 
2. Udfyld holdkort i korrekt rangorden, hvilket du får fra hjemmeholdets holdkaptajn. 
3. Underskriv holdkort efter endt holdkamp. 

 
EFTER holdkamp - hjemmekampe 

1. Log på Squashportalen. 
2. Vælg faneblad ”Resultater”. 
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3. Vælg i boksen Muligheder til højre på siden ”Indtast holdkampsresultat”. 
4. Vælg division og kamp. 
5. Træk spillere iht. holdkort for hjemme- og udehold (Squashportalen opsætter herefter selv 

holdopstilling). 
6. Indtast resultat for hver enkelt kamp . 
7. Kontroller indtastningen, så du er sikker på, det er korrekt, inden du afleverer resultatet. 

 

Husk indtastning skal ske hurtigst muligt. 
 
For elitedivision skal resultatet være indtastet inden 3 timer efter sidste kamp, og for øvrige kampe 
skal resultat være indtastet senest 24 timer efter sidste kamp. 
 
Det koster bøde til klubben ikke at indtaste resultatet rettidigt. 
 
 


