
INTRODUKTION TIL
PAPIRLØS BEDØMMELSE



Fra Gammelt til Nyt



Fordele ved papirløs bedømmelse

› Nemt at anvende

› Bedømmelse kan nemt gennemses inden afsendelse

› Løbende scoring vises på Equipe online

› Miljø venlig – papirforbruget reduceres kraftigt

› Ikke længere brug for ”kritik hentere” og regnecentral

› Ingen ”tabte” bedømmelser pga. blæsevejr eller lign.

› Ryttere får tilsendt e-mail med bedømmelse efter 
klassens afslutning



Minimums krav for anvendelse

Netværk / Infrastruktur

Lokalt netværk Internet Ekstra dommercomputer
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A Kablet (ikke trådløst) Kablet (ikke mobilt) internet
Påkrævet (minimum 2 

reservecomputere)

B Kablet eller Trådløst Kablet (ikke mobilt) internet
Påkrævet (minimum 1 

reservecomputer)

C, D, E Kablet eller Trådløst Kablet eller Mobilt internet
Påkrævet (minimum 1 

reservecomputer)

Computer minimumskrav

I tillæg til ovenstående er det en forudsætning at der anvendes bærbare computere med en 
batterilevetid på minimum 2 timer (fuldt opladet).
Computere skal anvende Microsoft Windows 10 fuldt opdateret eller Apple Mac. Der skal være 
installeret Google Chrome eller Microsoft Edge.  Maskinerne skal være 100% opdateret inden de må 
anvendes til papirløs bedømmelse.



Klargøring af klasser

› Under hver klasse’s Egenskaber (tandhjulet)
skal ”Papirløs bedømmelse” aktiveres
– Bemærk at det skal sættes for samtlige klasser

› Der skal afleveres minimum 2 blanke protokoller per dommer 
position – gerne inkl. startliste - for hver klasser
– Dette er et krav for at sikre manuel registrering såfremt der opstår 

tekniske problemer.

› Det anbefales at der gennemføres træning/gennemgang af 
selve indtastnings klienten for nye sekretærer
– Kan gøres på 10-15 minutter inden stævne eller klasse start



Registrering af Dommer underskrift

› Inden klasse påbegyndes, skal dommer have sin underskrift 
registreret
– Dette kan foretages enten i Sekretariat eller i Dommertårn

– Underskriften påføres efter registrering automatisk på alle 
bedømmelser i den pågældende klasse

– En afleveret underskrift kan kun anvendes på én klasse, så skal 
samme dommer bedømme flere klasser ved et stævne, skal 
underskrift afleveres flere gange.



Registrering af underskrift

› Underskrift indsamles ved brug
af mobil/tablet enhed

› Udføres nemt ved scanning af QR
kode

› Kan udføres enten i Sekretariat 
eller i Dommertårn

› Det er sekretærens ansvar at sikre at dommer har registreret 
sin underskrift korrekt



Registrering af bedømmelser



› Hvad kan gå galt
– Internet virker ikke

› Årsagerne kan være mange, hvorfor det anbefales at der altid er en person på 
stævnepladsen med teknisk indsigt og forståelse

› Brug af fortrykte papir protokoller samt kamera i mobil telefon

› Det handler udelukkende om sikring af de indtastede resultater og uforstyrret 
afvikling af klassen

– Det er derfor meget vigtigt at man ikke lukker for Google Chrome, da det vil kunne 
resultere i tabte resultats registreringer – og som ikke kan genskabes… 

– Google Chrome lukkes ved fejl
› Registreringer sendes altid med det samme til Equipe – hvis man ved fejl 

kommer til at afslutte Google Chrome – skal denne blot startes op hurtigst mulig 
så resultats registreringen kan genoptages. Vær sikker på at man fortsætter på 
den aktuelle rytter



› Hvad kan gå galt
– Strøm udfald

› Afvikling af klassen kan fortsætte uhindret, men man må ikke afslutte Google 
Chrome – da data hermed kan gå tabt (hvis internet mangler).

› Anbefalingen med anvendelse af bærbare med minimum 2 timers batteritid, kan 
sikre at en klasse kan gennemføres

– Valg af forkert ekvipage
› Dette er en klassisk sekretær fejl – den er set mange gange – og bør kunne 

undgås ved dialog mellem dommer og sekretær

› Indtastede resultater samt bemærkninger kan ikke flyttes automatisk, hvorfor 
eneste løsning er at tage billeder af protokol på skærmen og aflevere disse i 
sekretariatet eller selv taste oplysninger ind på korrekt rytter efterfølgende

› Det er derfor super vigtigt at fortælle sekretærene at de skal være meget 
opmærksomme på hvad der sker på deres computer skærm



› Hvad kan gå galt
– Hvordan ser man at der ”måske” er noget galt?

› Når enkelte celler eller hele rækker viser gul eller rød baggrund, så er 
informationerne ikke sendt

› Det er muligt at fortsætte – men data tabes/forsvinder hvis Google Chrome 
afsluttes

› Når der igen er forbindelse til Equipe – sendes data automatisk og de farvede 
markeringer forsvinder



Afvikling af klasse 

› Sikring af mail adresser
– Det anbefales at tilføje kolonne ”Rytter e-mail” under Startlister, så 

nem kontrol af eksisterende e-mail adresse kan foretages

› Kontrol af resultater
– Det anbefales at sekretariatet løbende kontrollere de indtastede 

resultater og sikre at resultater der er markeret med [?] bliver 
verificeret og [Send]

– Ved 2 eller flere dommere, er det vigtigt ved tildeling af Fejl – at 
denne er registreret korrekt på samtlige dommere



Afvikling af klasse 

› Afsendelse af protokoller efter klassens afslutning
– Efter klassens afslutning – stadig under Resultats indtastning - vælges 

[Værktøj] – [Aflevering af dressurprotokoller]

– Klik på [OK] for at afsende 
protokoller til samtlige
ekvipager



Det færdige resultat som sendes til rytteren



Dommersammenligning

› Det anbefales at der udskrives resultatslister samt dommersammenligning til klassens 
dommere



Spørgsmål


