
Design Dommertilmelding
 

 

 

At aktivere Dommertilmelding betyder at dom

dommerindsatser på din cup. Tilmeldingen

findes flere og fremfor alt andre 

Begynd med at logge ind i ProCup admin 

 

Forskellige valg for 

at få korrekt info 

mertilmelding 

betyder at dommere gives mulighed for at tilmelde

Tilmeldingen ligner den som holdene gør for at få delta

 typer af indstillinger. 

i ProCup admin og videre in i Design tilmeldingsformular

Udfyld

er vig

Forhånds

formular (t

tillade popup

Synlig = fin

Obligatorisk = 

tilmelde sin interesse til 

r at få deltage men der 

tilmeldingsformular dommere. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Udfyld information som 

gtigt at formidle 

ndsgodkend din 

r (tænk på at 

tillade popup-vinduer 

Synlig = findes på formular 

Obligatorisk = skal udfyldes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu har du en tilmeldingsfunktion på webb-siden:  

Her har du mulighed for at få yderligere 

information fra funktionerne. Til højre ses 

de forskellige alternativer som findes. 

Nedenfor forklares hvordan du udfylder 

dem. 

Her har du mulighed for at tilføje alternative 

datoer således at funktionærer kan tilmelde sig 

også hvis de er begrænset tidsmæssigt. 

Du kan vælge at lade dommere angive  

alle oplysninger ved start eller lade dem 

logge ind og rette  senere. 

Vil du have en mail når en dommer har 

tilmeldt sig? Udfyld op til 2 alternativer. 

GLEM IKKE AT GEMME DINE INDSTILLINGER!!! 

TIPS! Alle     giver mere information  



 

 

Når en dommer har tilmeldt sig kan du logge i på ProCup og menu 3 Vises / registrer dommer til cup 

 

 

Du finder her alle oplysninger med forskellige faner, for den information dommerne har angivet, inkl 

mulighed for at få alt ud på Excel. 

 

 

Dommerne har også fået en email med indlognings oplysninger, således de kan loge ind og rette de 

informationer du ønsker: 

 



 

 

Dommerne ligger nu i ProCups dommerregister og kan blive valgt når det er tid til at udplacere dem 

til kampe. 

 

 

HELD OG LYKKE !!! 


