Godt samarbejde mellem sekretærer, dommere og e-Scoresheet.
Med obligatorisk brug af e-Scoresheet som kampprotokol i alle divisionskampe, vil vi gerne dele de erfaringer
vi har gjort os tidligere, og forberede brugerne på følgende situationer.
e-Scoresheet, eller bare eScore, er lavet af volleyball-mennesker til volleyball-mennesker, så praktisk talt alle
situationer før, under og efter en kamp kan håndteres i programmet.
Dommernes bedste venner er kommunikation og tid, så brug begge dele rigtigt og flittigt:
Når I ankommer til sekretærbordet, skal I hurtigt få kontakt til sekretæren. Brug evt. den
stævneansvarlige eller en ansvarlig klubkontakt, hvis det er nødvendigt!
Få hurtigt et indtryk af sekretærens erfaring med sekretærgerningen, klubbens teknik (computer og
internet) og eScore. Spørg venligt og vær forberedt på, at give en hjælpende hånd. Jo mere I får på plads
i god tid, jo bedre forløber kampen!
Inden holdene afleverer deres holdsedler, bør computeren være startet op, tilkoblet internettet og være
logget på eScore. Spørg gerne til et papirskema - det bør være ved sekretærbordet, hvis ikke
sekretær/klub er rutineret. Klubber med mange hold, vil have flere logon-oplysninger, divisioner og
kampe, at vælge imellem - kik gerne over skulderen på sekretæren, så I hurtigt finder den rigtige kamp,
og se til at de rigtige dommernavne sættes ind i ”Match Info”:

Nu er protokollen i gang og både dommere og sekretærer har løbende opgaver de næste 30 min. Hvis I
har en god fornemmelse af sekretæren, bør det være nok at spørge om holdsedlerne er tastet ind og om
de er klar til underskrift i systemet. Hvis der er hektisk aktivitet eller endnu værre, slet ingen aktivitet
bag tastaturet, bør en af dommerne spørge i god tid, om der er styr på ”roster’en”, som holdopstillingen
kaldes i eScore, og gerne kigge med på skærmen. Hav fokus på, at alle spillere og trænere skal være
tastet ind og særligt at de rigtige numre benyttes!
Hvis holdene benytter ”Official Roster” uden papir, er der samme forventning til kontrol af spillere og
trænere - både af anførerne ved indtastning af password og af dommerne inden kampstart!
Foretag lodtrækningen og sørg for, at anfører, træner eller lignende fra hvert hold, kontrollerer
spillerlisten og kvitterer med holdets password. Meddel sekretæren hvilket hold, der server og
kontrollér meget gerne, at hold og bold (serveret) står rigtigt på skærmen. Det er desværre en fejl vi ser
en del gange og er næsten den værst tænkelig start for alle!
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Rotationssedlerne bør ikke være den store udfordring, men igen - hold jer tæt på, så processen ikke går i
stå.
Nu er sekretæren ”arbejdsløs” indtil kampstart, så det kan være tidspunktet, at aftale/bekræfte de
øvrige samarbejdspunkter under kampen: officiel kampstart, brug af horn, visning af klartegn ved
udskiftning, time-out mv. og aftale hvad I gør hvis der opstår særlige situationer. Tjek gerne serve-ret og
at holdene står korrekt (højre(venstre side af nettet på skærmen)!
Ikke alle sekretærer er rutinerede ved henstillinger og andre straffe, så vær klar til at hjælpe dem.
Understreg over for sekretæren, at det er vigtigt at tage kontakt til 2. dommeren, så snart der opstår
tvivl eller eScore ikke opfører sig som forventet. Hvis det ikke er sket, bør man sikre sig der er et
papirkampskema klar ved bordet; normalt giver det ikke mening, at udfylde det på forhånd; hellere tage
sig tiden efter kampen, hvis det bliver nødvendigt.
Ved kampstart bør 2. dommeren have ”mindst øjenkontakt” til sekretæren ved de første spilhandlinger.
Hvis sekretæren ikke er med, vil det hurtigt kunne ses - og dermed hurtigt afhjælpes. Tøv ikke med at
spørge og evt. kigge med på skærmen. Tjek pointstillingen og at opstillingen på banen matcher den på
skærmen. Hvis e-Scoresheet viser knappen Start Rally mellem boldene, kan 2. dommeren med fordel
hjælpe sekretæren i gang med dette; det viser sig hurtigt om sekretæren er fortrolig med denne ekstra
handling…
Undervejs i kampen anbefales det, at 2. dommeren holder sekretæren ”i gang” og forventer to hænder i
vejret efter hvert spilstop. Det har ikke noget med eScore at gøre, men håndhæves ikke altid lige flittigt.
Det giver bare en mere årvågen sekretær, der oplever at blive taget alvorligt.
Der bør ikke være de store overraskelser for hverken dommere eller sekretærer under kampen - antal
time-outs og besked ved fem indskiftninger er som det altid har været, så næste fokuspunkt er efter
kampen er slut.
Afslutning af kampen i eScore er ret enkelt for
sekretæren, der primært skal indhente underskrifter
fra hvert hold og fra 1. dommeren under Scoresheet
Approval. Vent på, at Upload Match-billedet dukker op
og lad processen blive helt færdig efter tryk på Upload
Match-knappen! Systemet kvitterer med besked om, at
upload er afsluttet korrekt, men viser samme pop-up
bagefter:
Det er faktisk i orden, at forsøge at uploade kampen
igen, hvis der er tvivl om alt er gået godt. Man får
sandsynligvis hurtigt en besked om, at kampen allerede er uploadet, men i få tilfælde kan man redde
dagen 
Til slut må I gerne minde sekretæren om også, at rapportere resultatet på mobil.volleyball.dk - det
gøres lige så nemt på computeren, selvom mange automatisk griber til mobilen...
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