Skovshoved Idrætsforening

Reglement for afholdelse af badminton ligakampe i ny tennishal
Nedenstående tider er forudsat kampstart kl. 19:00
Tennisbaner har nr. 3 (multihal), nr. 2 nærmest indgang i ny hal, nr. 1.

Opgaver for badmintonafdelingen
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Opgaver for kontoret og driften

Advisering af kamptidspunkter

Kontoret

Datoer for hjemmekampe oplyses til
kontoret senest ved
badmintonsæsonens start den 1.
september.

Kontoret sender meddelelse til berørte
banekontaktpersoner i tennisafdelingen,
samt orienterer tennisformanden.

Datoer for TV-kampe oplyses, så snart
de er meddelt fra Badminton Danmark.
Datoer for mellem- og slutspil meddeles
til kontoret, så snart de er meddelt fra
Badminton Danmark.

Tider indskrives i tennisbookingsystemet
og sættes på tennisopslagstavle i
tennishallen.
Ved evt. aflysninger slettes bookinger og
meddelelser udsendes som ovenfor.

Alle baneaflysninger og datoer for
Evt. aflysninger meddeles til kontoret, så hjemmekampe meddeles løbende på SIF´s
snart de er kendt.
hjemmeside,
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Klargøring af hal før kamp

Driften

Badmintonafdelingen står for
klargøringen med det fornødne antal
ledere og hjælpere.

Driften bistår ved klargøring af hallen med
skånemåtter, tribuner mv. 3 timer før
kampstart uden TV og 5 timer før
kampstart med TV.

Til normale kampe uden tv
skal badmintonbanerne være klar til
udeholdet senest kl 18.00 iflg.
kampreglementet.
Opstilling starter 3 timer før kampstart,
dvs. kl. 16:00 på tennisbane 2.
Da der ved disse kampe ikke er
afstandskrav til banerne, holdes
tennisbane 1 fri til kl. 17:00, men der må
påregnes forstyrrelser.

Til kampe med tv skal tv-banen incl. net
være klar for indstilling af tv kl. 15:00.
Begge badmintonbaner skal også her
være klar til udeholdet kl. 18:00 iflg.
kampreglementet.
Opstilling starter 5 timer før kampstart,
dvs. kl. 14:00 på tennisbane 2.
Opstilling starter kl. 16:00 på tennisbane
1, idet badmintonbanerne først rulles
helt ud fra dette tidspunkt.
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Afrydning af hal efter kamp

Driften

Badmintonafdelingen står for
afrydningen med det fornødne antal
ledere og hjælpere.

Driften bistår med afrydning af hallen efter
kampen. Varighed 1-2 timer.

Multihallen torsdag kl. 18:00 – 21:00

Kontoret

Hvis kampen falder en torsdag afgiver
badmintonafdelingen sine timer 18:00 –
21:00 i multihallen (tennisbane 3).

Kontoret får besked fra tennisafdelingen,
hvilken tennisbane, der skal overflyttes til
multihallen, og giver de berørte
banekontaktpersoner besked.

Opgaver for tennisafdelingen
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Kontoret
Tennisafdelingen orienterer sine
medlemmer og trænere om
nærværende aftale, og bistår kontoret
med adviseringer på hjemmesider og
tennisbookingsystemet.

Kontoret administrerer banerefusioner i
samarbejde med tennisafdelingen.

Hvis kampen falder en torsdag giver
tennisafdelingen besked til kontoret om
hvilken bane, der skal overflyttes den
pågældende kampdag, så betids, at
kontoret kan nå at give besked til de
berørte banekontaktpersoner.
Tennisafdelingen administrerer
banerefusioner i samarbejde med
kontoret.
Ved kampstart på andet tidspunkt end kl. 19:00 rykkes de anførte starttider tilsvarende.
Reglement vedtaget på bestyrelsesmøde den 17. november 2011.
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