
Påsæt dommere til matcher i ProCup
 

 

At påsætte dommere kan foretages

Begynd med at logge in i ProCup admin 

Her har du mulighed for at angiv

dommere pr match eller tid. Glem i

re til matcher i ProCup 

foretages automatik eller manuelt. Her vises hvordan du 

i ProCup admin og videre ind i Dommerkategorier og gebyr

ive forskellige typer af kategorier og endda beløb hvis du

m ikke at gemme nederst! 

Klicka i om domare har betalt 

per match eller timme 

Angiv antal dommere er match 

du gør dette. 

gebyr. 

 

hvis du afregner 

 

Klicka i om domare har betalt 

 



Næste trin er at registrere dommere i systemet manuelt. Har du anvendt MyRef (se særskilt manual) 

hvor dommere kan tilmelde sig via formuler på webben så ligger dommerne allerede her.  

 

 

 

 

Derefter klikker du på Påsætning af dommere 

Her registrerer du 

nye dommere. Husk 

at gemme 



 

 

Her har du nu mulighed for at vælge automatisk eller manuel udplacering via fanene øverst 

 

Vi fokuserer på automatisk udplacering nu: 

Systemet er altid indstillet til at alle dommere kan dømme alle  

kampe og du har siden mulighed for at korrigere / indstillnger  

så de bliver optimeret for dig. Hvis du klikker på Automatisk utplacering vil systemet nu generere 

dommere til kampene direkte. Teste selv og se udfaldet på knappen VIS MATCHER 

Antal dommere pr match - Denne værdi hentes fra 

menupunktet 'Dommerkategorier og gebyr'. 

Eksempel på inddeling i pooler 

 

Du har to dommerkategorier - erfarne 

samt ungdomsdommere. 

 

Pool 1 

* Dommerkategori 'erfarne'. 

* Valg af  alders klasser 

 

Pool 2 

* Dommerkategori 'ungdom'. 

* Valg af  yngre alders klasser 

 

Hvis dommer kun kan dømme på 

bestemte tidspunkter, kan du separat 

vælge denne dommer til en ny pool og 

begrænse tidspunkterne. 

Eller hvis de f.eks. kun skal kunne 

dømme gruppespils matcher eller på 

bestemte baner. 



 

Hvis du klikker på Vis matcher kan du se hvor dommere pr match er placeret og vises dommer-ID. 

Her kan du også udskrive eller udsende i excel. 

 

 

Er du tilfreds – Retur 

Du får da en indikation på om du ikke er helt i mål: 

     

Næste trin bliver at færdigegøre påsætning: 



Du får yderliggere indikation på at der findes mere at fixe: 

 

 

Sidste trin er at godkende: 

 

Du kan her klikke på om du vil vise dommerpåsætningen på cup-hjemmesiden!  

 

NU ER DU KLAR! 

Vil du udplacere manuelt følger du disse trin: 

Vælg fanen manuellt udplacering 



 

 

 

Klik på den dommer du vil udplacere på kampe og klik herefter under DOMMER 1 på den kamp som 

skal have dommer. 

Når listen er klar kan du klikke på VALIDER fanen øverst og lave en kontrol på at du ikke har påsat 

exempelvis dobbelt. 

Nu du er klar og går ind færdigegøre påsætning. 



 

Sidste trin er at godkende: 

 

Du kan her klikke på om du vil vise dommerpåsætningen på cup-hjemmesiden!  

 

NU ER DU KLAR! 

 

 

Der findes også mulighed for at kommunikere med dommere via email: 



 

 

Vælg mellem forskellige skabeloner øverst 

 

 

HELD OG LYKKE! 

Skriv tekst til din 

email her

Vedhæft dokument 

Vælg modtagere 

Send test eller Send Email 


