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Inställningar i domarmodulen 
En hel del nya finesser har lagts in i domarmodulen. 

 Arvode kan nu anges med decimaler (anpassning för marknader med Euro) 

 Två nya alternativ - per dag eller per minut 

 Visning av domarid eller domarnamn i matchprotokoll 

 Begränsning för visning av domarens matcher (se mer info längre ned) 
 

 

 

 

Begränsa visning av matcher till domare 
Nu finns möjlighet att endast presentera matcher för domare som ligger maximalt 24 timmar framåt i tiden. 
 
Bakgrunden till detta är att vi fått en del synpunkter från cuparrangörer som har problem med sina 
ungdomsdomare. Om de ser att de inte kommer att döma några matcher i finalspelet, föreligger en 
uppenbar risk att de blir "sjuka" inför turneringen. 
 
Dessutom gör detta lättare för cuper att tillsätta domare till finalspelet, baserat på deras prestationer under 
gruppspelet. 
 
Då man aktiverat denna funktion, är det viktigt att tänka på att vissa funktioner inte sker automatiskt. 
Nedan listas vilka funktioner det berör, och vad man bör se upp med. 

http://www.procup.se/


Funktion Varning Info 

Domarappen  Inga problem. De ser redan idag endast de matcher de 
ska döma idag. 

Utskick av email med 
domartillsättning 

JA Ny lista måste skickas varje dag för att de ska se 
kommande 24 timmars tillsättning 

Domarprogram på webben  Hanteras automatiskt. Bara tillsatta matcher upp till 24 
timmar visas 

 
 

Matchprotokoll: Filtrera på domare 
I utskriftcentralen kan man nu filtrera på valfritt domarid. 
Berör en stor del av flikarna. 

 
 
  



Fullständigt personnr 
OBS! Gäller bara svenska cuparrangörer. 
Om man vill ha fullständiga uppgifter för att kunna sända in till Skattemyndigheten, så kan man nu 
kryssmarkera nedanstående alternativ. Då krävs det att domaren som anmäler sig måste ange ett korrekt 
och fullständigt personnr. 
 

 
 

 

Förbättringar i manuell tillsättning 
Två  stora förbättringar har gjorts i domartillsättningen. 
 
Nu kan man välja om sortering av domare i listorna ska ske på domarnamn (ikryssad) eller på domarid. 

 
  



 

I framförallt handboll använder man ofta begreppet domarpar. 
Hanteringen åskådliggörs nedan med ett exempel: 
1. Kryssmarkera Domarpar. Nu öppnas en andra domarlista längst ned. 
2. Välj första domare 
3. Välj andra domare i den andra listan. 
4. När man klickar på en match kommer nu automatiskt den andra domaren att följa med. 
 

 

 


