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Spillerflytninger
Spillerflytninger er delt i to menuer.
Den ene menu benyttes til at anmode en anden forening om at frigive en spiller og
den anden menu benyttes af den tidligere forening til at frigive spilleren til den
forening, der har sendt en anmodning.
Det er nødvendigt, at have oplysninger om navn på den forening, der har spillerens
spillercertifikat pt. samt spillerens fødselsdato og køn klar, inden man går i gang.
Husk, at f.eks. FCM eller HØJ ikke er foreninger men holdfællesskaber og spillere er
knyttet til de foreninger, der er deltagere i holdfælleskaberne.
Spillerne i eksemplet hedder: ”Spiller a Flytning” og ”Spiller b Flytning”.

Spilleranmodning
Jeg er logget på som Roskilde Håndboldklub
Klik på Personer/Spiller og Spiller anmodninger for at åbne menuen.
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For at anmode om en spiller klikkes i højre side på ”Ny spillerflytning”. Dette åbner
nedenstående menu hvor man som det første vælger den forening spilleren har
spillercertifikat ved pt.

Klik på Søg forening og tast noget af foreningsnavnet og klik på ”Start søgning”.
Klik på det grønne plus til højre for at tilføje foreningen.
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Herefter tastes fødselsdato på spilleren og vælges køn fra dropdown.
I Spiller feltet bliver nu vist navn på spiller, som matcher de data, der er tastet. Det vil
sige, at hvis der ikke kommer et navn frem, så er man nødt til at undersøge om
foreningen eller fødselsdato er korrekte.
Når der er det korrekte navn i Spiller, så tastes datoen for indmeldelse i den nye
forening ind og man klikker på ”Send anmodning”.
Der sendes en mail til Postadressen i den tidligere forening med anmodning om
frigivelse.
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Menuen er nu tilbage til Spiller anmodninger og det er registreret, at der er sendt en
anmodning til Greve Håndbold vedr. pågældende spiller.

Mailen til Greve om frigivelse af spilleren ser således ud:
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Spillerfrigivelse
Jeg er logget på som Greve Håndbold.

Klik på Forening og Spiller frigivelse for at åbne menuen.
Her vil være listet de anmodninger der er modtaget men ikke frigivet.

Her vil være listet de anmodninger Greve har modtaget.
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Der står navn på spiller, navn på den forening, der har sendt anmodningen, dato og
status samt oprettelsesdato, brugernavn og e-mail på den bruger, der har afsendt
anmodningen.
Klik på spillerens navn for at åbne anmodningen.
Såfremt spilleren skal frigives sættes hak i Ja ved ”frigiv spiller”. Der tastes
udmeldelsesdato samt dato for sidst spillede kamp.

Hvis en spiller har en Karantæne der skal overføres til den nye forening, så skal der
sættes hak i Karantæne og angives enten antal dage, der er tilbage af karantænen
eller den tidsperiode karantænen er tildelt i.
Herefter klikkes på Gem knappen og data opdateres.
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Der er desuden sendt en mail til modtagende forening om frigivelsen og foreningen
kan nu finde spilleren og knytte vedkommende på det korrekte hold til brug for
indtastning af individuelle resultater i Kamprapporter.

Kan den afgivende forening ikke frigive spilleren pga. kontingentrestance eller andet,
så klikkes på Nej og der sættes hak i Kontingentrestance eller skrives en
begrundelse i Andet.
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Der bliver sendt en mail til anmodende forening om at spilleren ikke kunne frigives.

Når spillerens forhold er bragt i orden skifter den afgivende forening skifte status fra
Nej til Ja og frigiver dermed spilleren.
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Tidligere data
Det er muligt, at se hvilke spillere man har frigivet.
Sæt hak i feltet ”Vis behandlede” og klik på knappen ”Start søgning”.

Spiller data
Efter frigivelse af en spiller kan man finde vedkommende enten i Spiller eller i
Person, som begge ligger under menuen Personer/Spiller.
Klik på Start søgning for at vise alle spillere eller udfyld nogle af søgekriterierne.
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Man kan eksportere alle spillere data til Excel ved at klikke på ”Eksporter til Excel” i Opgaver.

Klik på et spillernavn for at vise data for den spiller. Der er kun mulighed for at
redigere på den linje under Foreninger, som tilhører den forening man er logget på
for.

NB: Man tilknytter ikke spillere til spillertrupper fra denne menu med
undtagelse af Liga og 1. divisions spillere.

Spillercertifikat
På Spiller kortet er der mulighed for at vælge Spillercertifikat i Højre side under
Opgaver.
Dette udskriver en pdf fil med data til spillercertifikat. En spiller der ikke har skiftet
forening har ikke fornuftige data i filen.
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