
STYRKELISTE	  OG	  HOLD	  
INFORMATIONER	  
For	  at	  opdatere	  dine	  holds	  informationer	  med	  holdledere,	  spillested	  og	  lignende	  samt	  sætte	  styrkeliste	  
skal	  du	  først	  logge	  ind	  på	  holdskak.skak.dk	  

LOGIN	  	  

Der	  benyttes	  samme	  login	  som	  til	  turnering.skak.dk,	  hver	  klub	  bør	  kun	  have	  ét	  login.	  

	  

	  

Indtast	  brugernavn	  og	  adgangskode	  og	  klik	  på	  login,	  hvis	  dine	  login	  oplysninger	  er	  korrekte	  viderestilles	  
du	  til	  siden	  ”Mine	  turneringer”.	  
Hvis	  du	  mangler	  login	  oplysninger	  kan	  du	  kontakte	  din	  holdturneringsleder,	  eller	  alternativt	  skrive	  en	  
mail	  til	  michael@cheta.dk	  der	  så	  kan	  oprette	  et	  login	  til	  din	  klub.	  

	   	  



MINE	  TURNERINGER	  	  

Når	  du	  er	  logget	  ind	  vises	  siden	  ”Mine	  turneringer”	  

	  

Her	  vises	  et	  overblik	  over	  dine	  hold	  samt	  hvilke	  datoer	  der	  afvikles	  kampe.	  

	   	  



	  

RET	  HOLDOPLYSNINGER	  

Klik	  på	  fanen	  ”KLUB	  OPLYSNINGER”	  for	  at	  få	  adgang	  til	  at	  se	  og	  rette	  oplysninger	  for	  alle	  de	  hold	  du	  
har	  der	  deltager	  i	  divisions	  eller	  hovedkreds	  holdturneringerne.	  

	  

Klik	  på	  knappen	  ”Ret	  hold	  oplysninger”	  for	  at	  indtaste	  informationer	  om	  spillested,	  holdleder	  og	  
lignende.	  



	  

Når	  formularen	  er	  korrekt	  udfyldt,	  klik	  på	  ”Gem	  hold”	  for	  at	  gemme	  dine	  indtastninger.	  

Ovenstående	  gentages	  for	  alle	  hold	  i	  divisions	  og	  hovedkreds	  turneringerne.	  

	   	  



SÆT	  STYRKELISTE	  

Klik	  på	  Fanen	  ”STYRKELISTE(R)”	  	  

	  

For	  at	  vise	  den	  aktuelle	  styrkeliste	  kan	  listen	  foldes	  ud	  ved	  at	  klikke	  på	  teksten	  ”styrkeliste	  for	  hold”,	  
styrkelister	  der	  er	  korrekt	  opsat	  har	  en	  grøn	  markering,	  styrkelister	  der	  endnu	  ikke	  er	  færdig	  indtastede	  
har	  en	  gul	  markering.	  

For	  at	  rette	  styrkelisten	  klik	  da	  på	  knappen	  ”Ret	  styrkeliste”,	  det	  bringer	  dig	  til	  skærmbilledet	  ”Ret	  
styrkeliste”	  

	  

Herefter	  kan	  du	  begynde	  at	  placere	  spilerne	  i	  den	  rigtige	  rækkefølge,	  spillerne	  kan	  omsorteres	  på	  
følgende	  måder:	  

1) Klik	  på	  ”Sorter	  rating”	  det	  sorterer	  spillerne	  så	  den	  spiller	  med	  højest	  rating	  bliver	  nr.	  1,	  
næsthøjest	  nr.	  2	  og	  så	  fremdeles.	  

2) Klik	  på	  ”Sorter	  Elo”,	  det	  sorterer	  spillerne	  i	  ELO	  rækkefølge.	  
3) ”Gendan	  oprindelig	  styrkeliste”,	  det	  omgør	  alle	  de	  ændringer	  du	  har	  lavet	  siden	  du	  gik	  ind	  

på	  ”Ret	  styrkeliste”	  siden	  



4) Brug	  drag	  &	  drop	  for	  at	  	  flytte	  en	  spiller	  op	  eller	  ned	  

	  
Tag	  ”fat	  i	  spilleren	  du	  ønsker	  at	  ændre	  placering	  for,	  og	  flyt	  derefter	  spilleren	  til	  den	  ønskede	  
placering,	  herover	  flyttes	  nr.	  2	  Sergio	  til	  plads	  nr.	  5	  foran	  Kristen	  Schmidt.	  

5) Angiv	  hvilken	  placering	  spilleren	  skal	  have	  ved	  at	  klikke	  på	  det	  blå	  placeringsnummer	  yderst	  i	  
venstre	  side,	  og	  angiv	  det	  nye	  placeringsnummer	  

	  
Herover	  flyttes	   Sandi	  til	  plads	  nummer	  6,	  når	  det	  rigtige	  placeringsnummer	  er	  valgt,	  
klik	  da	  på	  den	  blå	   knap	  med	  ikonet.	  
	  
Når	  du	  er	  tilfreds	  med	  alle	  spillernes	  placering,	  kan	  du	  begynde	  at	  indplacere	  dem	  på	  hold.	  
Det	  gøres	  ved	  at	  vælge	  holdet	  i	  ”Hold	  listen”,	  bemærk	  der	  udover	  de	  tilgængeligt	  hold	  kan	  
vælges	  ”Reserve”	  for	  reserve	  spillere,	  samt	  ”låst”	  for	  spillere	  der	  ikke	  kan	  benyttes	  i	  denne	  
turnering,	  fx	  fordi	  de	  spiller	  med	  i	  en	  anden	  hovedkreds	  turnering	  på	  et	  højere	  placeret	  hold.	  
	  
Når	  du	  har	  valgt	  hold	  for	  en	  spiller,	  vises	  bræt	  nummer	  listen	  i	  kolonnen	  ”bræt”,	  her	  skal	  så	  
angives	  hvilket	  bræt	  den	  pågældende	  spiller	  har	  på	  det	  angivne	  hold.	  



	  
	  
Tilsidst	  skal	  du	  gemme	  dine	  rettelser	  ved	  at	  klikke	  på	  knappen	  ”Gem	  styrkeliste”,	  hvis	  alt	  er	  
korrekt	  sat	  op	  vises	  følgende:	  

	  
Hvis	  der	  er	  indtastet	  forkerte	  oplysninger,	  eksempelvis	  at	  bræt	  3	  på	  K41	  1	  er	  tildelt	  flere	  spillere	  
vises	  følgende	  fejlmeddelelse	  



	  	   	  

	  

	  	  


