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Spiller
En spiller der skal have et E-certifikat vil være registreret som spiller i en ”moderforening”.
Find spilleren enten via Forening.Spiller hvor der søges på f.eks. spillernavn og
fødselsdato.

Eller via Basis.Person med samme søgekriterier.

Hvis der er en match på person så åbner stamkortet med det samme ellers vælges
den korrekte person.
Fra Person klikkes på ”Spiller” i Opgaver menuen.

Dette åbner Spiller stamkortet, hvori ligger spillerens tilhørsforhold – nuværende og
tidligere.
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Der må kun være hak i feltet ”Nuværende” for en forening og dette angiver den
forening som spilleren er deltager berettiget for.
Der kan være tilfælde hvor spilleren har hak i ”Nuværende” for to foreninger og dette
er sket i forbindelse med den automatiske spilleroverførsel for at få denne til at foregå
så smidigt som muligt. Man kan ikke manuelt sætte 2 x hak i ”Nuværende”.
Man er tvunget til at rette således, at der kun er et ”Nuværende” hak inden man kan
tildele et E-certifikat.
Ret (fjern hak og sæt en udmeldelsesdato) og klik på ”Gem ændringer” inden der
startes på E-certifikat.
Informationer under ”Hold” benyttes kun til Liga og 1. divisions spillere og benyttes til
disse rækkers spillertrupper.

E-certifikat
Tildel E-certifikat ved at indtaste foreningsnummer eller klikke på ”Søg forening” og
find den korrekte forening.
Sæt hak i ”E-certifikat” og klik på grønt plus.
Klik på ”Gem ændringer”.
Der er nu to foreninger med hak i Nuværende og den ene linje har hak i Efterskole.
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Holdkort
På holdkort både i Hånd@ og i HåndOffice vil man kunne se, at der er x i ny kolonne
”E-certifikat” for de spillere, der deltager i kampe for en forening, hvor de er
registreret med E-certifikat.

Deltager spilleren i kampe for sin ”moder” forening, så er der ikke hak i E-certifikat.

Det printede holdkort ser således ud:
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NB – dette er testdata, så spillerealder etc. er ikke nødvendigvis i overenstemmelse med
reglerne.
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