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eScoresheet Tablets til dommerne er nu indført i VolleyLigaen. Det har været en fast del af 

internationale kampe i flere år nu, og her er vores erfaringer og gode råd. 

 

De formelle krav er tablets med styresystemet Android, fra version 5.1 og fremad, så iPad kan ikke 

bruges. App’en virker fint på de fleste størrelser skærme, men anbefalingen herfra er et sted 

mellem 6” og 10” (tommer). Derfor kan en stor Android-telefon godt bruges, men der er nogle 

forhold man skal være opmærksom på - mere om det herunder. 

Der er mange måder at beskytte og fastgøre tabletterne på - brug jeres fantasi og test løsningen 

før første kamp; vi bruger et silikonecover hvor der er skåret to slidser på langs, så coveret nemt 

kan tapes fast på stolpe, dommerstol mv.  

 

App’en eScoresheet Tablet skal hentes i Google Play, så man skal logge på tabletten med en 

Google-konto; alle med en Gmail-konto kan altså gøre det ☺ 

For at tabletten ikke skal gå i strømsparetilstand under kampen, bruger vi altid en app, der holder 

skærmen tændt - der er et stort udvalg hér. Vi bruger ’Keep Screen On’ eller ’No Screen Off’, men 

de kan sikkert alle klare opgaven. 

 

Dommerne forventer at eScoresheet Tablet app’en er aktiv og ikke afbrydes eller forstyrres under 

hele kampen, så der nogle enkle tricks, der kan hjælpe med det: 

• tabletterne skal være fuldt opladet når de tages i brug, ca. 15 min. før kampstart! 

• tæt tabletterne i lydløs tilstand - skru helt ned for lyden eller vælg en tavs lydprofil. 

• log ud af Google-kontoen (indstillinger, konto, vælg <navn@gmail.com> og FJERN KONTO). 

• afslut, luk, sluk alle andre apps end eScoresheet Tablet og ’skærm-app’en’. 

• hvis man benytter en telefon (eller tablet med sim-kort) skal funktionen Forstyr ikke 

aktiveres! 

 

Opsætning af eScoresheet-programmet på klubbens ”scorer-PC” så det kan bruge dommer-

tabletterne, kan ses i manualen, men det allerførste man skal sikre sig er, at PC og tabletter er 

forbundet til det samme netværk/internet.  

 

Del gerne erfaringer, spørgsmål mv. hér: https://www.facebook.com/groups/dvbfdataprojectsupport 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.dataproject.eScoreSheetTablet
https://play.google.com/store/search?q=screen%20on%20app&c=apps
https://www.facebook.com/groups/dvbfdataprojectsupport

