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Administrator for Kids- & Teenstævner 
Denne vejledning skal guide arrangører grundigt igennem, hvordan man som administrator 
af et Kids- eller Teenstævne henter data fra online tilmeldingsdatabasen i DVBF. I første 
omgang er det kun muligt at hente Kids data, men så snart online tilmelding på 
teenvolley.dk åbner, vil der komme specielle link til Teenvolleystævnerne, men proceduren 
er den samme. Skulle der opstå problemer så kontakt: 
Ungdomssekretær Henrik Petersen  
tlf. 2887 1601 eller E-mail: ungdom@svbk.dk    

Login 

Før jeg som ungdomssekretær kan tilknytte dig som ”administrator” på et kids- eller 
Teenstævne, skal du oprette en profil i Dansk Volleyball Forbund (måske har du allerede 
en profil, som du har benyttet til at tilmelde Kids- & Teenhold eller fordi, du har løst 
personlig licens til Beachvolley eller Volleyball). Du skal gå ind på siden 
http://staevner.kidsvolley.net/ og oprette en profil. 
 

 
 
Bemærk at når du opretter profilen, er det vigtigt, at dit telefonnummer er dit 
mobilnummer, så holdene har mulighed for at træffe dig op til selve stævnet. Hvis du 
allerede har en profil, kan det være, du skal ændre dit telefonnummer. 
 
Efterfølgende vil jeg som ungdomssekretær tilknytte dig det/de stævner, som du skal være 
arrangør af, og du får samme rettigheder til stævnet, som jeg har. Dette giver naturligvis 
ikke ret til at ændre ved de grundlæggende principper og rettigheder som 
ungdomsudvalget har udstukket. 

mailto:ungdom@svbk.dk
http://staevner.kidsvolley.net/
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Hent tilmeldinger 

Du starter med at logge på http://staevner.kidsvolley.net/ og går ind under stævneadmin. 
Gå ind under det aktuelle stævne i ”Tilmeldinger”. 
Vælg ”Gem tilmeldinger som tekstfil”. 
Gem fil på din computer, giv den eventuelt et navn, der refererer til stævnet. 
  

 
 
Det er meget vigtigt, at I holder ”tungen” lige i munden, da det er vigtigt, at den fil, 
som I genererer, er delt rigtigt. 

http://staevner.kidsvolley.net/
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Data – turneringsregneark  

Åben først et blankt Excel ark. I dette ark vil I gerne åbne jeres downloadede tekstfil. 
Bemærk: Hvis I ikke kan finde filen, kan det være, fordi I skal vælge ”alle filer” i filtyper, 
da Excel normatl viser ”alle Microsoft Excel-filer” 
 

 
 
Nu bliver I henvist til en GuidenTekst import – i 3 trin. 
 
Trin 1 
Vælg: Afgrænset – Tegn som komma eller tabulatorer adskiller hvert felt 
 
Trin 2 
Vælg:  Tabulator og Semikolon 
 
Trin 3 
Intet 
 
Udfør! 
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Nu vil I få en side, der kunne se ud som mit eksempel. 
I skal markere kolonnerne A-F og de rækker, hvor der er hold, i dette tilfælde række 3-6. 
 

 
 
Kopier: ”ctrl c” 
 
Åben turneringsregnearket og indsæt i fanebladet ”import” felt A2. 
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Klar til kamp 
Nu er du klar til at afvikle turneringen! 
 

 
 
Alt efter om der er tale om et kidsvolleystævne level 0-2 eller kidsvolley level 3-5/ 
Teenvolley, skal I nu bruge den aktuelle vejledning: 

 Vejledning kidsvolley level 0-2 i SVBK/KVBK 

 Vejledning kidsvolley level 3-5/Teenvolley i SVBK/KVBK 
 
Efter stævnet er afviklet, tager I igen fat i denne vejledning til oploadning af resultater og 
billeder. 
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Resultater formidling 
I logger igen på http://staevner.kidsvolley.net/ som beskrevet tidligere. 
Nu vil I have fået mulighed for at indtaste resultater. 
 

Kidsvolley level 4 drenge & piger Kbh S. (Amager)    Ret   Tilmeldinger   Resultater 

 

 
 
Her vil der være en dropdown menu, hvor det vil være muligt at vælge det hold, som er 
blevet nummer 1, 2 osv. 
 
Såfremt der er så mange hold tilmeldt, at rækken er delt i 2 eller flere rækker/puljer, 
vælges de fortløbende, først række 1, række 2 osv. 
Såfremt der deltager et hold, som ikke er tilmeldt, er det muligt at skrive navnet i ”andre 
hold”. 
 
Efterhånden som holdene får placering, vil det være muligt at oploade billeder. 
 

http://staevner.kidsvolley.net/
http://staevner.kidsvolley.net/Forklaring.php
http://staevner.kidsvolley.net/Forklaring.php
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Oploadning af billeder 
Det vil være muligt at oploade billeder af en størrelse på 385 Kb. Såfremt I kan ændre 
kvaliteten, kan I sende billederne til ungdom@svbk.dk. Husk tydelig markering af række 
(1, 2, 3), placering og holdnavn. 
Såfremt det billede, I oploader, er for stort, vil der komme en meddelelse om, at det ikke er 
blevet oploadet, men først efter endt oploadning. 
 

 
 
Dokumentation 
Som arrangør skal I sende Excel regneark til ungdom@svbk.dk umiddelbart efter stævnet 
samt opbevare eventuelle kampskemaer i 2 måneder efter stævnet. Disse skal indsendes, 
såfremt Ungdomsudvalget/Ungdomssekretæren ønsker dette. 

mailto:ungdom@svbk.dk
mailto:ungdom@svbk.dk

