
Designa Domaranmälan
 

 

 

Att aktivera Domaranmälan betyder att domare ges möjlighet att anmälas sitt intresse till 

domarinsatser på er cup. Anmälan 

framför allt andra typer av inställningar.

Börja med att logga in i ProCup admin 

 

Olika val att göra för 

att få in rätt info 

Designa Domaranmälan 

betyder att domare ges möjlighet att anmälas sitt intresse till 

domarinsatser på er cup. Anmälan liknar den som lagen gör för att få delta men det finns fler och 

framför allt andra typer av inställningar. 

i ProCup admin och vidare in i Design anmälningsformulär domare.

Fyll i information som 

är viktig att förmedla

Förhandsgranska ditt 

formulär (tänk på att 

tillåta popup

Synlig = finns på formuläret

Obligatorisk = måste fyllas i

betyder att domare ges möjlighet att anmälas sitt intresse till 

den som lagen gör för att få delta men det finns fler och 

och vidare in i Design anmälningsformulär domare. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fyll i information som 

är viktig att förmedla 

Förhandsgranska ditt 

formulär (tänk på att 

tillåta popup-fönster 

Synlig = finns på formuläret 

Obligatorisk = måste fyllas i 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu har du en anmälningsfunktion på webb-sidan:  

Här har du möjlighet att få in ytterligare 

information från funktionärerna. Till höger 

ses de olik alternativ som finns att tillgå. 

Nedan här förklaras hur du fyller i 

alternativa möjligheter. 

Här har du möjlighet att lägga in alternativa 

datum och även dela upp dagarna så att 

funktionärer kan meddela om de är begränsade 

tidsmässigt. 

Du kan välja på att låta domare anmäla 

alla uppgifter vid start eller låta dem logga 

in och korrigera under anmälningstiden. 

Vill du ha ett mail när en domare anmält 

sig? fyll i upp till 2 alternativ. 

GLÖM INTE ATT SPARA DINA INSTÄLLNINGAR !!! 

TIPS! Alla     ger mer information  



 

 

När en domare anmält sig logga i på ProCup och meny 3 Visa / registrera domare till cup 

 

 

Du hittar nu alla uppgifter här med olika flikar för den information domaren delgett, inkl möjlighet att 

få ut det på Excel. 

 

 

Domarna har nu också fått ett email med inloggningsuppgifter så att de kan logga in och komplettera 

med den information ni önskar ytterligare: 

 



 

 

Domare ligger nu med i ProCups domarregister och kan bli vada när det är dags att placera ut 

domare på matcher. 

 

 

LYCKA TILL !!! 


