Vejledning – import af spillere til e-Scoresheet
Log ind på: http://dvbf-wcm.dataproject-stats.com/Administration.aspx
Med brugernavn/password.
Bemærk at der er et administratorlogin for alle klubben damehold og et for alle klubbens herrehold ☺
Startside

Vælg Team Area

Hvis en klub har flere hold, vælges mellem holdene her. Husk sæson
Upload af klublogo

Upload af hold foto

Upload af Klublogo og holdfoto er obligatorisk i VolleyLigaen, 1. og 2. division)
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Holdfoto

•
•
•
•

Professionelt holdbillede, der er retvisende for holdet
Beskær foto i forholdet 1(højde):2(bredde) – så høj opløsning som muligt
Alle spillenumre skal være synlige, så holdfoto kan bruges i kampprogrammer
Kig på baggrunden, hvis det er op ad en væg som ill. Så undgå døre og lignende
Tilføj en spiller til holdets roster.
Bemærk: Kun spillere der er i databasen kan
tilføjes rosteren
Spillere der har spillet i VolleyLigaen i
sæsonen 2011-12 eller senere, samt
kvalifikationskampe til VolleyLigaen i
sæsonen 2014-15, samt haft DT-licens i
sæsonerne 2015-16 – 2019-20 er oprettet i
Databasen.
Spillere der har løst Divisionslicens for
sæsonen 2020-21 senest søndag den 20.
september 2020, vil i uge 39 blive overført til
Databasen.
Herefter vil der blive lavet import af spillere
efter behov.

En spiller der ikke står på rosteren, kan oprettes manuelt i e-Scoresheet.
En spiller som står i rosteren betyder ikke der er løst personliglicens for denne sæson!!!
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•
•

•

Vælg spilleren i dropdown menuen
Giv spillerne et spillenummer (kan
ændres på e-Scoresheet, men det er
lettest for alle parter at bruge det
samme)
Nationalitet

Specielt for hold i VolleyLigaen
Alle data skal udfyldes og der skal uploades et
billede af spilleren jf. vejledning.
Én spiller i VolleyLigaen har samme
spillenummer hele sæsonen i klubben
* Vægt kan oplyses, men den fremgår ikke
nogle offentlige steder på profilen

Spilledragt og bold
Det er muligt at vælge spilledragt og bold for
holdene
Specielt for hold i VolleyLigaen
1. uniform = hjemmebane dragt.
2. uniform er sekundær spilledragt.
Hjemmeholdet spiller i en fast
hjemmebanedragt, hvor farvekombinationen
fremgår af holdpræsentationen på
resultater.volleyball.dk. Såfremt de to holds
trøjefarver er ens eller tilnærmelsesvis ens,
skal udeholdet skifte trøjer.
I VolleyLigaen melder klubberne typen af
kampbold ind fra sæsonstart, denne kan
ændres med 1 måneds varsel, ved en skriftlig
meddelelse til turneringslederen.
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Herefter forsættes, til alle spillerne er på holdet

Spillerfoto (obligatorisk i VolleyLigaen, anbefalet i 1-3. division)
•
•
•

Tag foto tæt på
Ensartet baggrund
Beskær Foto i samme format

Hvis der kommer nye spillere til holdet, tages
det foto der mangen til de tidligere ☺

Specielt for VolleyLigaen
Alle spillerprofiler skal opdateres med alle data, og alle spillere skal være på rosteren. Spillere der er
stoppet, skal fjernes.
Bemærk
•
•
•

En spiller kan godt optræde på flere hold
En spiller kan kun slettes fra et hold, hvis denne ikke har spillet kampe
Hvis spillerne stopper og f.eks. skifter klub ændres slutdatoen

Coach
Kan kun oprettes af administrator.
Kontakt turneringsleder Henrik Petersen på mail: hep@volleyball.dk og opgiv følgende:
•
•
•
•
•
•

Fornavn(e)
Efternavn
Køn
Fødselsdato/år
Nationalitet og
Evt. licensnummer
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