
Brugervejledning for klubadministratorer 

Følgende program skal installeres: 

CutePDF 

Hvis man allerede har en PDF konverter installeret, er det ikke nødvendigt at installere programmet. 

Programmet kan hentes fra cricket.dk under Turneringen. 

1. Filer til aflevering 

Alle hold - uanset række - skal aflevere 2 filer, en resultatsfil og en PDF fil. 

Resultatsfilen er for i formatet XML for Elitedivision, 1.Division, Elitepokal og Tyve20. Filen genereres og 

lageres efter en kamp er slut via "Export match" i Total Cricket Scorer". 

 

Desuden genereres en PDF via udskrivning og vælge CutePDF Writer som printer: 

 

 

For alle andre rækker er det i formatet xls eller xlsx der benyttes af MS Excel. Excel dokumentet kan 

downloades fra cricket.dk --> Turneringen. Tryk på Officeknappen og vælg Udskriv. Vælg vælge CutePDF 

Writer som printer. 

 



 

2. Login til indberetningssystemet 

klubadministratorer bliver oprettet via forbundet. Hver klub kan have op til 5 klubadministratorer. 

På cricket.dk vælg Turnering --> Kampe 

 

Vælg Turnering i Venstre menu 

 

Indtast brugernavn (e-mail) og password 

  



3. Finde kamp til indberetning 

 

 

Vælg sæson, række og tryk på "Vis overblik". 

 

Tryk på knappen "Hjemmekampe" for at få vist de kampe man kan indberette. 

 

Nu vil kun kampe man kan indberette blive vist, i dette tilfælde alle KB Eliteholds hjemmekampe. 

 

 

  



4. Indberetning af resultater 

Vælg "i" ud for den kamp der skal indberettes 

 

En side med alle kampdata bliver åbnet. 

Nederst på siden tryk på knappen "Opret resultater" 

 

Indtast kampdata og tryk på knappen "Opret". 

 

Det vil se således ud efter indtastning: 

 

5. Upload af kampindberetning 

Resultatsfilen er for i formatet XML for Elitedivision, 1.Division, Elitepokal og Tyve20. 

For alle andre rækker er det i formatet xls eller xlsx der benyttes af MS Excel. 

Den anden fil er altid en PDF fil genereret af CutePDF eller lignende. 

Tryk på "Upload". 

 



Tryk på "Gennemse": 

 

Find filen der er lageret og tryk på "Open": 

 

Stien til filen bliver vist i feltet. Tryk på "Upload" knappen. 

 

Resultatsfilen er nu afleveret og feltet skifter farve fra rød til grøn. 

 

Gentag det samme for PDF filen. 

Til slut burde det se sådan ud: 

 

Dermed er alle data vedrørende en kamp afleveret. 


