Udfyld holdseddel
Denne vejledning søger at hjælpe med at få udfyldt en holdseddel for Badminton Københavns
klubber. Vejledningen er lavet for førstegangsbrugere og er derfor en step-by-step vejledning.
Oplever du problemer med vejledningen kan du kontakte Badminton København på
holdturnering@kbkr.dk.
Vi anbefaler at man prøver at gå igennem vejledningen (og samtidig på badmintonpeople) før
man skal udfylde, og derved kan kontakte kredsen i god tid, eller sin egen klub såfremt man
ikke har de rigtige rettigheder.
Før du






kan gå i gang er der følgende krav:
Adgang til internettet
Oprettet en profil på badmintonpeople
Oprettet med holdturneringsrettigheder på badmintonpeople (dette skal du have din
klub til)
Kan finde den relevante holdseddel (se eventuelt vejledningen ”Indrapporter resultat”)
Alle spillere i holdkampen er oprettet i badmintonpeople (hjemmeholdets ansvar)

Holdsedlen er
opbygget på følgende
vis.
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Når kampen er ovre
skal du udfylde:
 Resultat af
holdkamp
 Spillere
 Resultat af de
enkelte kampe
 Eventuelle
reserver

Resultat er sum af
hvor mange kampe
hvert hold har vundet,
for eksempel 6-3

Spillere til 1. DD
udfyldes ved først at
klikke på den øverste
linje for Hvidovre.
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Følgende boks kommer
så frem

Hvis ikke den spiller
som spillede kampen
fremgår på denne side,
vælges søg.

Ved at klikke på søg
kommer alle Hvidovres
U11 spillere frem.
OBS: Du kan justere
søgningen til at passe
bedre. Eventuelt ved at
skrive et navn.
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Når du har fundet
spilleren klikkes der på
vælg

Spilleren fremgår nu af
holdsedlen.

Dette forsættes indtil hele holdsedlen er udfyld.
OBS: For Badminton Københavns holdturnering vil der altid skulle stå en spiller.
Hvis en spiller ikke fremmøder skal denne stadig stå der ved navn.
Hvis man ikke kan finde den givne spiller skal man som hjemmehold selv sørge for at denne
oprettes, enten ved at kontakte egen klub (for hjemmeholdets spillere) eller modstander klub
(for udeholdets spillere).
Benyttelse af ikke fremmødt eller ukendt spiller tolkes som ukorrekt udfyldt holdseddel.
Resultatet af den
enkelte kamp udfyldes
med point for hvert
sæt
Hvis kampen er
stoppet undervejs
(walk over), eller
modstanderen ikke
fremmøder skal der
indtastes vælges
vinder i kolonne
”Vinder W.O.”
OBS: Hvis kampen
stoppes undervejs skal
resultatet frem til dette
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tidspunkt stadig
udfyldes.
Dette forsættes indtil hele holdsedlen er udfyld.
Benyttes der reserver
til holdkampen
indsættes disse ved at
klikke på ”Tilføj
reserve” for det hold
der benytter disse.
Fra menuen vælges
hvem der er reserve
og for hvem.
OBS: Se
holdturneringsregleme
ntet for reglerne for
reserver.

Når man er færdig
klikkes der på ”Gem”
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