GOBY
Vi spiller tennis hver onsdag året rundt!
GOBY er for mandlige medlemmer af GTK, som er fyldt 45 år. Der er ingen øvre aldersgrænse.
Vi optager løbende nye medlemmer. På grund af banekapacitet er vi desværre nødt til at føre en
venteliste, men ventetiden er oftest af kortere varighed.
Om sommeren spiller vi udendørs kl. 17, 18 og 19 samt lejlighedsvis kl. 16. I indendørssæsonen
spilles om formiddagen kl. 10 og 11, og resten af kampene kl. 17, 18, 19 og 20.
Vi spiller om point – se mere om det nedenfor – og lægger stor vægt på det kammeratskab,
samværet giver os på banen og udenfor. 2-3 gange årligt mødes vi således til sammenkomster i
klubben og i sommerhalvåret spiller vi tre venskabskampe mod SIF, HIK og Lyngby.
***
Ledelsen sørger for at udsende spilleprogram for den kommende periode à to til fire måneder.
Programmet bliver løbende opdateret, så følg med på GOBY online udgaven her:
http://tinyurl.com/GOBYtennis
Almindelige regler:
1. Mød omklædt til tiden. Hvis du kommer mere end 2 minutter for sent koster det en omgang til
dine 3 medspillere.
NB! Hvis de 3 andre har fundet en 4-mand og startet kampen før du kom, kan du risikere ikke at
kunne træde ind i kampen!
2. Første mand i programmet (eller reserven for ham) skal umiddelbart efter kampen skrive
resultatet på tavlen i vindfanget.
3. Sidste mand i programmet er ansvarlig for bolde til dagens kamp. Bolde afhentes i GOBY’s skab
i kælderen. Koden til låsen er 1234. Bolde sættes tilbage i skabet efter sidste kamp på banen.
4. Såfremt du er forhindret i at spille som angivet i programmet, skal du finde en jævnbyrdig vikar
blandt dagens reserver i din egen handicap-gruppe, sekundært blandt de faste reserver eller evt.
blandt spillere fra en af nabotimerne. Se detaljeret procedure for afbud nedenfor 1.
Er der en vikar med fra en anden handicapgruppe, end den spiller han erstatter, bør I ændre
holdopstillingen så kampen bliver så jævnbyrdig som muligt. Ændringen og resultatet skal
selvfølgelig noteres på tavlen efterfølgende.
Hvis det viser sig umuligt at skaffe en reserve kan du kontakte et medlem i GOBY-ledelsen, som så
vil forsøge at finde en løsning.
5. Udebliver en spiller uden at have skaffet en vikar, får spilleren 0 point i den runde, og de tre
andre spillere 10 point hver. De 0 point indgår i handicapberegningen, mens de 10 point holdes
udenfor handicapberegningen.
6. Spillerne tildeles løbende et handicap, som benyttes ved planlægningen af den kommende
periodes kampe i den hensigt, at opnå så jævnbyrdige kampe som muligt. Det skærper spændingen
om udfaldet. Du kan læse mere om handicapberegningen i bilaget HC princip på GOBY online:
http://tinyurl.com/GOBYtennis
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Spilleregler:
1. En linjedom dømmes af det par, på hvis side bolden er. Dog kan ”Let” også dømmes af nærmeste
spiller, som ofte er serverens makker. En linjedom accepteres uden diskussion!
2. Vi spiller i øvrigt efter de almindelige tennisregler.
3. Vi spiller højst 2 (pointgivende) sæt pr. spilletime. Ved stillingen 6 – 5, har parret med 6 point
vundet, og nyt sæt påbegyndes. Spillerne får 1 point pr. vundet parti.
4. Efter vintersæsonen kåres den spiller, som har opnået flest point, til GOBY-mester. Den følgende
vintersæson starter GOBY-mesteren med ÷50 point, og de næste to sæsoner med ÷25 point. De
øvrige spillere starter hver sæson med 0 point.
5. Fra sæsonen 2021/2022 kåres igen en kvotientvinder. For at deltage i den konkurrence, skal du
have spillet min. 80% af dine skemalagte kampe.
6. GOBY har en fighterpokal, som kan tildeles en spiller, som har gjort sig fortjent til den hæder.
7. Udendørs følges klubbens regler om banefejning med start ved timeskiftet.
HUSK at evt. særlige corona-regler også skal overholdes!
Note 1: Kontakt rækkefølge ved afbud:
1. Dagens reserve, eget eller nærliggende handicap-gruppe
2. Faste reserver
3. Venteliste
4. Spillere før/efter - eget eller nærliggende handicap-gruppe
5. Øvrige GOBY'er
Spilleplan, handicap-gruppe og kontaktliste, kan ses på GOBY online her:
http://tinyurl.com/GOBYtennis
Hvis du er ude i god tid, flere dage før, er email / messenger bedst. Ved sjældne afbud på selve spilledagen er sms / telefon bedst.
Når afløser er fundet, giver man besked til de øvrige spillere vha email.
Der er lidt arbejde i det, så det er naturligvis bedst at følge planen og melde afbud ud proaktivt vha
Doodle.
Har du spørgsmål eller problemer angående GOBY – Ring eller send en e-mail til et af
medlemmerne i ledelsen:
Christian Lauritzen
Ib Ingerslev
Kim Egegaard
Thomas Christensen
Henrik Rasmussen

2029 9574
2010 6060
2180 4081
2449 2001
2211 1111

christian44@email.dk
ingerslev@os.dk
ke@aumento.dk
thomaskinch@gmail.com
henrik.rasmussen@live.com

Opdateret november 2021.
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