Spårvägen Badmintonförening
Policy - seriespel
Denna policy gäller för lagledare och spelare som representerar Spårvägen
Badmintonförening i något av föreningens serielag.
Laguttagning
• Uttagning sker i samråd av de av styrelsen utsedda lagledarna
•

Till grund för laguttagningen ska ranking, tävlingsresultat, prestation på
träning och dagsform tas i beaktning

•

Aktuella spelare1 får information om vilka som är uttagna till match, minst
en vecka före utsatt speldatum. Informationen sker via mail och/eller
muntligt

•

Ej uttagna spelare bör vara beredda på att spela om uttagen spelare blir
sjuk, skadad eller får annat förhinder

•

Om spelare anser att uttagningen är felaktig är det lagledarens uppgift att
ge en förklaring

•

Laguttagning sker i följande ordning inför varje seriespel:
1. A-laget tas ut: Lagledaren för A-laget gör sin laguttagning.
2. B-laget tas ut: När uttagningen för A-laget är klar gör lagledaren
för B-laget sin uttagning och har tillgång till samtliga kvarvarande
spelare som är aktuella.
3. C-laget tas ut: När uttagningen för B-laget är klar gör lagledaren
för C-laget sin uttagning och har tillgång till samtliga kvarvarande
spelare som är aktuella. Inför varje säsong beslutar lagledarna om
det i första hand är ungdomsspelare eller någon annan gruppering
som i huvudsak är aktuella för C-laget.
Reserver: Varje lag kan ha max 1 kille och 1 tjej på reservlistan
för aktuell omgång, som ska vara beredda att spela. Dessa
spelare kan ingå i den ordinarie truppen i ett lägre rankat lag och
är då beredda att i första hand vara med i det ordinarie laget om
inget annat anges. T.ex. En spelare är ordinarie i B-laget och
reserv i A-laget.

•

Riktlinjen är att ta ut 5 killar och 3 tjejer till seriespelet.

Spelaren förväntas göra sitt bästa och följa nedanstående punkter;
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•

Att spela i det lag man blir uttagen till, med samma inställning oavsett lag

•

Att vara på rätt plats, vid rätt tid och med rätt utrustning

•

Att bära klubbkläder

Spelare som har betalt sin medlemsavgift. För Svenska Badmintonligan, SBL, alla som
är uppsatta på rankinglista för spel i SBL.
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•

Att vara ett föredöme på och utanför banan

•

Att stötta klubbkamraterna

•

Under pågående match ska spelarna vara på banan, lagbänken eller värma
upp inför kommande matcher
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