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Afslutte en kamprapport i DigiMatch
En elektronisk kamprapport skal, i lighed med tidligere tiders kamprapporter, skrevet i
hånden, være korrekt inden den afsluttes og nedenstående skal tjekkes, inden der
klikkes på ”Kamp OK”.
Når man i Digimatch klikker på ”Kamp OK”, så bliver kamprapporten sendt til en server
og bliver kort tid derefter vist som en pdf-fil på HåndboldInfo ud for kampen.

Det betyder, at U-spillere og benyttede spillere på de deltagende hold kan ses kort tid
efter kampafviklingen, når man åbner pdf-filen.

Det er ikke nødvendigt, at slette spillere, der ikke har været på banen, med mindre spillerne skal deltage
på foreningens underliggende hold. Men hvis man ikke sletter, skal man være klar over, at kampen
tæller med i 2/3-dels reglen på den pågældende spiller.
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Skal en spiller benyttes som U-spiller, så skal vedkommende være markeret korrekt ellers vil spilleren
ikke være spilleberettiget på andre kampe i den spillerunde.

Det er derfor et krav, at begge hold umiddelbart efter kampen stiller med en ansvarlig leder, der
sammen med sekretær og dommere tjekker kampen – sletter spillere og laver U-markeringer og sikrer
sig, at dette gøres korrekt.
Læs guiderne ”Guide til slette spillere & Markering af U-Spillere

Det er nu meget vigtigt, at klikke på OK. Ellers bliver data ikke gemt.
Klik på ”Kamprapport” i øverste linje og herefter ”Vis kamprapport”.
Tjek at alle data er OK - de slettede spillere er væk, U-markeringerne er registreret.
Accepter herefter data ved at sekretæren sætter hak i ”Kvittering”.

Klik til slut på ”Kamp OK” i øverste menu linje.
Tast tilskuertal og klik på OK. Herefter klikkes OK på spørgsmål om at sende kamprapporten til
serveren.
Nu bliver data sendt til serveren og alle data er accepteret af hold, dommere og officials og kan ikke
ændres.
Udskriv gerne kopi af kamprapporten til de 2 holdofficials.
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