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April 2018 
 
Kære holdkontakter og klubber 
 
Dette dokument indeholder vigtig information om turneringen 2018. 
 
Vi forventer at alle klubber og holdkontakter læser det og vil være bekendt med indholdet.  
 
Bemærk at modtagelse af dette brev, såfremt du er holdkontaktperson, også betyder, at du bliver oprettet på 
Leaguerepublic (se længere nede), og at du derfor skal holde øje med en mail fra  
”system@leaguerepublic.com” – den kan have forputtet sig i spamfilteret! 
 

Licenser 
De licenser, der blev tegnet i forbindelse med holdtilmeldingen, er nu lagt i systemet. Se licenserne her  
 
Hvis I opretter eftertilmeldinger er fødselsdag er ændret til fødselsår. 
 
I bedes selv tjekke, at jeres licenser er kommet rigtigt ind –desværre er systemet ikke stabilt overfor 
menneskelige fejl. 

 
Holdkontakter 
I forbindelse med holdtilmeldingerne opdateres de nye holdkontakter også. Vi vil gerne opfordre til, at 
klubberne bruger disse, når I vil i kontakt med hinanden. Det må forventes, at det er denne person, der tager sig 
af ting vedrørende holdet. Ved at bruge kontakterne og ikke træneren eller den man lige kender, hjælper vi med 
at sprede arbejdsbyrden og rammer rette vedkommende fra starten. 
 
I finder holdkontakterne her 
 
For visse rækker, findes der også maillister: 
U12@softball.dk , U15@softball.dk , slowpitchklub@softball.dk  
 

Stillingsprogram 
Vi forsøger os i år med et ny turneringssystem til at holde styr på og vise stillingen.  
 
Det er et standardprogram, og vi må derfor slå os til tåls med det det kan.  
Det betyder følgende: 
Kampnumre 

• Der er ingen kampnumre og disse behøves derfor ikke påføres kamprapporten. Til gengæld er det så 
vigtigt, at alle andre informationer er korrekte, så kampen kan identificeres korrekt. 
 
 

http://www.softball.dk/turneringen/licenser/licenslister/
http://www.softball.dk/turneringen/dm-hold-kontakpersoner/
mailto:U12@softball.dk
mailto:U15@softball.dk
mailto:slowpitchklub@softball.dk
http://danmarksoftball.leaguerepublic.com/
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Tid 
• Tiden vises kun i 12-timers format. Da vi ikke har kampe tidligt om morgenen eller sent om aftenen, 

forventes det ikke at give problemer 

Dommer 
• Dommer angives efter spillestedet med #dommerklub 
• Alle dommertjanser er tildelt klubben og det er klubbens ansvar at fordele dem internt mellem holdene. 

Login og opdatering af resultater 
• Alle holdkontaktpersoner vil få et login, så de kan opdatere resultaterne 
• Desværre kan dommerne ikke få adgang til at opdatere, så de må alliere sig med et af de spillende hold. 

Det er forsat dommerklubben, der har ansvaret for at indsende kamprapporten. 
• Der findes en Team-admin app (søg efter leaguerepublic team admin), så opdatering af resultater er 

nemt 
o Download from Google Play: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.leaguerepublic.teamadmin&hl=en  
o Download from Apple's App Store: 

https://itunes.apple.com/us/app/leaguerepublic-team-admin/id1277146199 
• Der oprettes en team-administrator per hold = holdkontaktpersonen. Det er muligt at dele dette login 

også på app’en 

 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Turneringsudvalget 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.leaguerepublic.teamadmin&hl=en
https://itunes.apple.com/us/app/leaguerepublic-team-admin/id1277146199
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