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Holdkorttips
Forord

Her er lidt tips til udfyldelse af holdkortet. Det drejer sig mest om hvordan man fordeler spillerne på
den mest sociale og retfærdige måde. Der kan være forskellige årsager til ikke at følge mine tips, men
måske de kunne hjælpe en uerfaren holdkaptajn.
Det er altid op til kaptajnen at vurdere hvor meget medspillerne kan og vil spille.
Det praktiske

Hjemmeholdets kaptajn udfylder først venstre side af holdkortet som sidder i hjemmeholdets mappe.
Man skal udfylde hele kortet med det samme. Når hjemmeholdet er klar, udfylder udeholdet højre side
af holdkortet. Laver hjemmeholdet om på en kamp hvor udeholdet har skrevet sig på, skal udeholdet
have chancen for også at lave om.
Af hensyn til Krolfposten og statistikker, vil jeg gerne have det fulde navn, men især på nye ukendte
spillere (stav rigtigt ved nye spillere).
Er der børn på et af holdene, skal antallet af slag som vedkommende må få forud fremgå af
kampsedlen inden kampen starter. Spillere der skal straffes (f. eks. herre spiller som dame), skal
ligeledes noteres fra starten.
Fordeling af spillere

I dette skrift har jeg valgt en overvejende social opstilling. Nogle hold bruger opstillinger der er møntet
på bedre sportslige resultater, men det bliver deres hovedpine.
I eksemplet bruger jeg damer, men det gælder selvfølgelig også for herrer.
Har man 6 damer til rådighed, får alle 1 kamp hver.
Har man 5 damer, er der 1 der skal spille 2 gange, og jeg ville vælge den jeg tror der er bedst.
Vedkommende får så 1 single og 1 mix. Er der dobbeltstævne den dag, ville jeg vælge en anden spiller
i kamp 2.
Har man 4 damer, er der 2 spillere der får 2 kampe og 2 der får 1 kamp. Jeg ville lade de 2 der skal
spille 2 kampe spille singler og mix., så de 2 der kun får 1 kamp ikke skal vente alt for lang tid. Er der
dobbeltstævne, ville jeg så lade de 2 andre få 2 kampe i anden match.
Har man 3 damer, kan alle få 2 kampe hver.
Har man 2 damer, spiller begge alle kampe.
Har man kun 1 dame, kan man vælge 1 af flere løsninger.
Man kan prøve at låne 1 fra et andet hold, man kan tage en nybegynder med eller lade en herre spille
som dame (med straffeslag). Husk at drenge under 13 år må spille som dame uden straf.
Sidste alternativ er at flytte kampen til en anden dato, men det kræver at modstanderen går med til det.
Har man ingen damer, bør man alvorligt overveje at flytte kampen til en anden dato. Man kan også
låne 1 dame, men kun 1. Det skal så suppleres med en nybegynder eller en straffet mand. Husk at
drenge under 13 år må spille som dame uden straf.
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Holdkorttips
Udregning af pinde

Først skrives antallet af slag på, og så følges nedenstående retningslinier.
Singler :
Hvis de står lige, får hvert hold 1 pind hver, ellers får holdet, hvis spiller der har færrest slag, begge
pinde.
Doubler :
Ved 4 forskellige antal slag : Skriv hvilket nr. hver enkelt spiller er blevet. Hvis et hold er blevet nr.
1+2 eller 1+3 har de vundet og får begge pinde. Ved 1+4 og 2+3 er det uafgjort, og hvert hold får 1
pind hver.
Hvis 2 spillere står lige (1 fra hvert hold), ser man helt bort fra disse, og så ser man på de 2 andre,
som om det var en single.
Hvis 2 spillere står lige (fra samme hold), skal de noteres med hver sin placering, som f. eks. 2 og 3 i
stedet for 2 og 2. Derefter regnes der som om det var 4 forskellige slag.
Hvis der er 3 der står lige, ser man også bort fra 2 af dem (1 fra hvert hold), og de 2 andre vurderes
som en single.
Hvis 4 står lige er det uafgjort.
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