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Uddannelse/certificering af loggere.
Uddannelse af nye loggere skal så vidt muligt være afsluttet senest 2 måneder før
sæsonstart.
Der vil hvert år i juni blive afholdt i alt 4 kurser for nye loggere forskellige steder i landet.
Denne undervisning/uddannelse er gratis, men man sørger selv for kørsel dertil.
Uddannelsen varer ca. 5 timer. Efter uddannelsen er det klubbens ansvar, at deres loggere
træner/øver så de kan bestå certificeringen. Det er først ved træning at man bliver dus med
programmet, og lærer at vurdere og indtaste data hurtigt.
Planlagte kurser kan altid ses på http://tophaandbold.dk/klubservice/statistik-logning
Ny oprykkede klubber.
Ny oprykkede klubber til håndboldligaerne bliver kontaktet af Thomas Knudsen med det
samme oprykningen er en kendsgerning, så klubben har en chance for at finde loggere til
kursus allerede i juni måned.
Efter undervisning har de nye loggere selv ansvar for at træne/øve så mange kampe som
overhoved muligt, så de kan blive klar til certificering.
Man kan ikke logge officielle liga/pokal kampe før man er certificeret.
DF-H er vært ved en vand/sodavand, men ellers er det klubben selv som har udgifterne.
Loggerne skal medbringe den pc som de normalt logger på.
Krav til loggerne inden certificering:
Loggerne skal på dagen være selvhjulpen i programmet. De får ingen hjælp på dagen andet
end en udleveret kamprapport før kamp.
Få dage efter kamp vil i som klub få besked på om jeres loggere er certificeret, og dermed
kan bruges til den nye sæson. Er logningen mangelfuld, kan de ikke blive certificeret denne
gang og må prøve igen.
Har man ikke certificerede loggere sendes der fra DF-H´s side vikarer ud. Pris 1850 kr.
+ Moms + kørsel efter statens takst, som afregnes via DF-H.

”Gamle” klubber med nye loggere.
Alle nye loggere i klubben SKAL have undervisning.
Hvis én person i makkerparret er ny, skal begge certificeres på ny.
Ellers gælder de samme regler/procedurer for undervisning og certificering som ved ny
oprykkede klubber.
Generelt for begge.
I løbet af sæsonen vil der blive taget stikprøver fra logningerne.
Første gang en logning er mangelfuld giver det en advarsel. Anden gang så mister man sin
certificering, og klubben kan ikke mere gøre brug af dette loggerpar.
Overskrides disse regler vil det medføre en bod på optil 5000 kr. som afgøres af DF-H.
Info omkring statistik/logning kan ses her:
http://tophaandbold.dk/klubservice/statistik-logning
Minimums krav for godkendt certificering.
•

•
•
•
•
•
•
•
•

100% korrekt målscorer, advarsler, 2 min, rødt kort samt tilskuertal. (skal
afstemmes med dommerbordets kamprapport efter kamp) Er man uenig med
dommerbordet, sendes rapport uden rettelser og der skal gives besked til Thomas
Knudsen tknudsen@df-h.dk, som så undersøger det.
Rigtige spillernumre på alle hændelser. Assist, fejlaflevering, tabt bold osv.
100 % på hvilken målmand, der er inde (også når man spiller med ekstra
markspiller) (Så redningsstatistikken er perfekt)
100 % på hvem, der afslutter (så vi sikrer os den rigtige scoringsstatistik for alle)
100 % på hvem der skyder straffekast.
100 % på hvem, der får tildelt straffe.
80 % på hvem, der begår straffekast.
Der må ingen ”røde fejl” være når rapporten indsendes.
Der må ikke mangle/springes hændelser over i logningen.

