Vejledning for holdleder/individuel spiller ved hjemmekampe:
Hjemmekampe DDBU-turneringer uge:
Dato
10. december 2018
10. december 2018
11. december 2018
11. december 2018
12. december 2018
16. december 2018
16. december 2018

Hjemmehold
2-Mands, Johnny D J
2-Mands, Ymer
OldBoys AaPBC, Lehn
OldBoys AaPBC, Kurt
Serie 2, Ronni
2-Mands (3B), Greve
1. Division kegler, Brian F
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Udehold
2-Mands, Jan S
2-Mands, EKP
Viborg BC
Viborg BC
Juelsminde BK
Viborg BC
Varde BK

Kampnr
107904
107962
103504
103616
109190
114683
106245

Log ind på billardresultater.dk. Loginoplysninger er fortrykt så tryk blot

.

Er der tale om AaPBC-kamp skal du før login erstatte det fortrykte licensnummer med
et gyldigt AaPBC-licensnummer for at kunne tilgå kampen.
I menuen ’Turnerings skemaer’ vælg relevant skema (ex. Holdskema). Find aktuelt
’Kampnr’ i skemaet herover, overfør dette til turneringsskema og tryk

.

Holdskema (se fig. 1). Før kampstart: Udfyld holdopstilling for såvel hjemme- som
udehold ved i licensfelterne at indtaste 1 (ettal) – herefter popper rullemenu op i
hvilken du kan prikke den ønskede spiller ud. Skulle skemaet ved opstart vise sig
allerede at være udfyldt, men med en/flere spillere der ikke indgår i aktuel
holdopstilling, sletter du blot licensnr. for denne/disse spiller(e) og følger procedure
som ovenfor beskrevet for at indsætte den/de korrekt(e) spiller(e). Rækkefølgen du
prikker holdets spillere ud i er underordnet når blot du husker at aktivere
(ved GRØN PIL) efter endt udfyldning af begge holdopstillinger. Er du bekendt med
spillernes licensnumre kan du i stedet for at bruge rullemenuen indtaste disse direkte i
http://www.bkfluen.dk

felterne. Som det ses i eksemplet var rullemenuerne på dette tidspunkt sorteret i
omvendt alfabetisk orden, men tidligere i min forskning var de sorteret alfabetisk (fra
A–Å). Om forskellen skyldes at der i testperioden er sket et versionsskift som gør den
nuværende sortering permanent, eller sorteringsordenen vil fortsætte med at bero på
noget der ligner en tilfældighed skal i skrivende stund være usagt. Efter endt
indskrivning OG sortering kan du til hjælp ved kampafviklingen udskrive enten
spillelister eller holdskema. Efter kampen: Score, indgange og serie for hjemmeholdet
samt score og serie for udeholdet indskrives i skemaet, hvorefter du kan udskrive
færdigt kampresultat. Efter at modstanderholdet har godkendt resultatet uploades
dette til DDBU ved at aktivere ’upload-knappen’ (ved pilen).

fig. 1
Ved flere samtidige hjemmekampe (brug flere faner/vinduer) vær ekstra opmærksom
på at resultater indtastes i DIT og ikke en anden holdleders skema!
PS! Skulle du, inspireret af ovenstående, have fået lyst til at træne hjemmefra er dette
jf. Hanne Rasmussen gjort muligt ved at du i login-billedet på billardresultater.dk
angiver dit licensnr. som brugernavn og adgangskode=skema. Har du ikke kampe i
aktuel uge som de fremgår af skemaet øverst, kan du finde egnet kampnr. til test ved
at prikke på et af dine hold via dette link. Brug kun dine egne kampe til test!!!!
PPS! Jeg anbefaler at du venter med at teste resultatindskrivning og ikke mindst
upload til du har skarpe data at ’teste’ med. Skemaet husker bedre end nogen elefant.
Det er ved udekampe, som en service over for hjemmeholdet, muligt at indtaste din
holdopstilling hjemmefra. Gør du dette begræns dig da til at pille i DIN holdopstilling!
GOD kamp / Jørgen
http://www.bkfluen.dk

