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Under GM i 2013 undersøgte jeg duellængden i udvalgte kampe i doblerækkerne. Hvor mange slag blev der
slået i en duel?
I mixdouble senior viste det sig, at op til 75 % af duellerne har under seks slag. Det vil sige, at 7 ud af 10
dueller er afgjort inden for de første fem slag i duellen. En serv og op til fire slag mere. I herredouble finalen
mellem Bror Madsen/Taatsi Pedersen og Frederik Elsner/Mininnguaq Kleist var det ca. 50 % af duellerne,
der havde under seks slag. I U19 herredouble var det ca. 2/3 af duellerne, der var under seks slag.
Derfor er det meget vigtigt og værdifuldt at kunne serve bolden præcist og sikkert hver gang i double eller
mixdouble. Det er selvfølgelig også vigtigt at kunne serve godt i single. Samtidig er det også vigtigt at kunne
lave en rigtig god servereturnering i double og mix.
På udtagelseslejren til AWG i Nuuk lavede vi servetræning og test. Under ledelse af Danni Persson og Anga
Peter Edvartsen fik alle spillerne 30 server.
Formålet var at fokusere på kvaliteten af serven og kunne placere serven præcist hvor vi ønsker det. Alle
spillere har nogle vanereturneringer, som man laver. Kan vi placere eksempelvis den korte serv præcist og
dermed tvinge modstanderen til at lave sin vane servereturnering, er der stor chance for, at vi vinder bolden
indenfor de første fem slag i duellen.
Under Island Games 2013 på Bermuda havde vi stor succes med at lave præcise server og forudse
modstandernes servereturnering. Især Jens-Frederik Nielsen har været god til det de sidste par år. Taatsi
Pedersen og Bror Madsen har også udviklet sig meget positivt på dette område.
Sådan foregår testen:
Testen består af to stykker A4 ark og nye bolde. Arkene placeres som vist i figuren. Til hvert punkt af
servefeltet:
•
•
•
•

Kort serv ind mod midterlinien
Kort serv i midten af servefeltet
Lang svipserv ind mod midterlinien (god højde)
Lang svipserv ud mod sidelinien (god højde)

har spilleren tre forsøg
Derudover har spilleren tre forsøg til at lave en lang høj singleserv, der skal lande i grøften.

A

Hver gang spilleren rammer papiret ved doubleserverne eller i grøften ved singleserven får man et point.
Når spilleren har servet sine 15 server i højre servefelt, flyttes papirerne over i venstre servefelt.
Man kan få max. 15 point i højre servefelt og max 15 point i venstre servefelt - i alt 30 point.
Den grønlandske rekord hos herrerne i senior er 16 point til Bror Madsen sat i 2011. Hos damerne har
Hansigne Broberg rekorden med 16 point sat den 15.2.2012.
Vil du gerne på den officielle Grønlandske Top 10 rangliste kan du bede din træner om at lave testen og få
ham til at sende resultatet til Bjarne Nielsen på mail: bn@viwa.dk
Se Top 10 listen på hjemmesiden.

