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Kursus - Kategorier

I Hånd@ er der oprettet en ny Kategori under DHF kaldet ”Udvalgte hold”
I denne kategori ligger der 13 moduler, som kan benyttes, når foreninger skal
tilmelde spillere til iagttagelses stævner etc.
Der er oprettet aldersgrupperne, positionerne og højre/venstre hånd. Derved er der
mulighed for at få alle oplysninger på de spillere, der bliver tilmeldt.

Side 3 af 6

TBL / 06.08.2015
v.0.1

Kursus

Der skal oprettes et kursus med de moduler, man ønsker. Der er flere muligheder for
at kombinere modulerne.
Enten lægger men alle moduler i et og samme kursus, eller man opdeler i køn og
årgange.
Der er pt. to eksempler på kurser, der er oprettet med de nye moduler. Her er der
oprettet køn og årgange for sig.

Når et kursus oprettes så skal Kategoritype være Andet, og Kategori skal være
”Udvalgte hold” fra DHF.
Vælg f.eks. spillested efter, hvor første samling er placeret.
Der skal selvfølgelig være tilmelding via HåndOffice, så foreningerne kan tilmelde
deres spillere.
Og der sættes et min og et maks antal ud fra tidligere antal tilmeldinger fra
foreningerne plus ekstra.
Der sættes en dato på tilmeldingsfristen.
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Når kurset er oprettet tilknytter man modulerne på vanlig vis.
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Der skal modul for årgang med, selv om kurset kun er for U-14 piger 1. års, for ellers kan
man ikke sætte en U-14 piger 1. års instruktør på kurset.
Opretter man et samlet kursus for begge køn og årgange, så skal alle modulerne på kurset.
Når foreninger har tilmeldt spillere så vil de, såfremt foreningerne har forstået opgaven, være
registreret med oplysninger position, spillehånd og årgang (årgangen kan udledes af kurset
hvis man opretter et pr. årgang).
Eksporten fra Tilmeldte kursister kan let tilrettes og sendes til de relevante ledere/trænere:

Kursist Fødselsdato Kursusnr
Kursusnavn
Tobias
Iagttagelsesstævne
Lykkeskov 28-11-2001
1436 Drenge - årg. 2001
Kristian
Iagttagelsesstævne
Strunck
11-01-2001
1436 Drenge - årg. 2001

Modul

Foreningsnummer Foreningsnavn

Centerspiller

130460 Hogager GF

Stregspiller

130460 Hogager GF

I ovenstående mangler foreningen at angive spillehånd (og årgang), såfremt man i
vejledningen fra kredsen/forbund/region til foreningerne forlanger, at få det registreret. Det
kan jo sagtens være, at det er en oplysning, som ikke er nødvendig for den position.
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