
Vejledning for indtastning af afbud på DBU dommernettet 
 
 
1: En enkelt dag. Her skal du kun indtaste startdatoen, intet andet.  
 
2: Sammenhængende dage (fx ferieperioder). Her skal du kun indtaste startdatoen og slutdatoen 
for dit fravær, intet andet. 
 
3: En enkelt dag, hvor du ikke kan dømme i et bestemt tidsrum. Her indtaster du datoen og 
udfylder både startklokketidspunkt og slutklokketidspunkt, ellers registreres fraværsdatoen og 
tidsfraværet ikke. Systemet tager højde for, at du ikke kan påsættes en kamp med f.eks. start kl. 
13.00, hvis du har angivet en tidsperiode startende kl. 14.00. Du skal derfor tage højde for 
kamplængder (indregnet pausen) i de forskellige rækker, hvis du med din tidsangivelse vil angive, 
at du tidligst kan starte eller senest være færdig på et bestemt tidspunkt. 
 
4: For sammenhængende dage, hvor du ikke kan dømme i bestemte tidsrum SKAL hver dato og 
klokketidsperioden i perioden opdateres enkeltvis (som beskrevet i punkt 3).  
 
NB! Hvis du ikke følger de ovenfor beskrevne muligheder med hensyn til bestemte tidsrum, 
vil systemet ikke registrere dit fravær overhovedet, og du vil fremstå som ledig den/de 
pågældende dato(er) og vil derfor kunne påsættes kampe. Angivelse af tidsrum skal altså KUN 
benyttes, når der ikke er tale om hele dage – og der skal i de tilfælde altså tastes start- og 
sluttidspunkt.  
 
Bemærkningsfeltet er kun til dit eget brug og kan ikke ses af dommerpåsætteren, så det skal ikke 
bruges til at skrive beskeder til dommerpåsætteren. 
 
 
Eks. på indtastning af afbud 

Start dato Slut dato Start 
tid Slut tid Bemærkning Type Union 

01-03-2013  02-03-2013    En periode (Hele dage sammenhængt)  Fravær  Lokal  

07-05-2013  07-05-2013  18:00  19:00  Tidsbegrænset på en dag  Fravær  Lokal  

27-07-2013  27-07-2013    En enkelt dag (Hele dagen)  Fravær  Lokal 

 
Husk også at opdaterer evt. faste dage hvor du ikke kan dømmer, (Fjern flueben) 

Lokalunion  

Mandag     Max kampe  

Tirsdag     Uge  

Onsdag    Weekend  

Torsdag    Dag  

Fredag    

Lørdag    Hviledage før kamp  

Søndag    

   

Senior / Senior    

Senior / Ungdom    

Ungdom / Ungdom    

   

Ønsker ikke dobbeltkampe    

   
 


