
 

Vejleding i Håndoffice. 
 
Log ind i Håndoffice  

Login og adgangskode er sendt fra administrationen, mangler du dit skal du 
kontakte administrationen, link til siden er www.haandoffice.dhf.dk. 

Opdater din tilgængelighed 

Din tilgængelighed skal du blot fortælle systemet en gang. Her fortæller du hvilke 
dage du som udgangspunkt vil være til rådighed som dommer. 

 Klik på tilgængelighed og tilgængelighed 

 

 Marker følgende felter 
˗ De dage du kan dømme 

˗ Evt. tider på dagen (blank = hele dagen) 

˗ Du kan sætte begrænsninger på antal kampe pr. dag, uge m.v..  

 
 
 
 
 



 

Opdater dit fravær 

Du kan under fravær taste evt. dage eller tidsrum, hvor du har meldt dig som 
tilgængelig, men hvor du er forhindret. 

 Klik på tilgængelighed og fravær 

 

 Marker følgende felter 
˗ Startdato 

˗ Slutdato 

˗ Starttid 

˗ Sluttid  

˗ Evt. bemærkning 

˗ Fraværstype  (aldid lokal)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Se din påsætning 

Du vil på mail få en tilsigelse til alle de kampe du skal dømme, men du vil også 
kunne finde kampene i håndoffice, under kampe / mit kampprogram. 

 
Udfyld felterne med dato til og fra, og du vil se dit kampprogram for den 
pågældende periode. 

 

Opdater tilhørsforening  

Er du tilknyttet en forening, kan du notere dette som vist nedenfor 

 Klik på tilgængelighed og tilgængelighed 

 

 Tilhørsforhold forening 

Her kan du notere, hvilken forening du som dommer er tilknyttet. 

Bemærk at den forening du er tilknyttet pr. 1/8 vil være den forening hvor du vil tælle i 
beregningen af dommere pr. forening 

Opdater hold, puljer eller rækker hvor du ikke må dømme  

Har du hold, puljer eller rækker, som du jf. retningslinjerne for HRØ dommere ikke 
mø dømme, skal du notere disse som vist nedenfor. 

 

 

 

 



 

 Klik på tilgængelighed og tilgængelighed 

 

 

 Tilhørsforhold række 

Benyttes hvis du ikke skal dømme i en bestemt række 

 
 Tilhørsforhold pulje 

Benyttes hvis du ikke skal dømme en bestemt pulje i en række 

 
 Tilhørsforhold hold 

Her kan du notere, hvis du ikke skal dømme et bestemt hold 

 
  


