
Administratörer i HCP Online
Klubbadministratörer
Ansvarar för:

 Att ansöka om tävlingar för klubbens räkning i HCP Online.
 Att rapportera resultaten
 Att anmäla klubbens spelare till tävlingar

Det finns två typer av klubbadministratörer: Licensierade tävlingsledare och klubbadministratörer
utan tävlingsledarlicens.

Licensierade tävlingsledare söker tävlingar för klubbens räkning, genomför och rapporterar dem i
HCP Online.

Klubbadministratör utan tävlingsledarlicens har enbart rätt att för klubbens räkning anmäla
spelare till tävlingar.

Klubbarna har rätt att utöver sina tävlingsledare utse två klubbadministratörer. Dessa ska anmälas
till förbundskansliet.

Distriktsadministratörer
Ansvarar för:

 att sammanställa en lista på ansökta nationella tävlingar utomhus i distriktet och
vidarebefordra den till ansvarig för nationella tävlingar i Täko. Detta ska vara gjort senast
den 1 november. Innan listan skickas till Täko ska eventuella kollisioner mellan tävlingar i
distriktet eller med förbundsarrangemang vara åtgärdade

 att motsvarande uppgift för inomhussäsongen är utförd senast den 31 augusti
 att öppna distriktets tävlingar för anmälan när alla formalia är klara (domare,

tävlingsledare, inbjudan)
 att lägga upp distriktsseriespelen och öppna dem
 att lägga upp DM-tävlingar och öppna dem
 att lägga in domare på distriktstävlingar
 att assistera distriktets klubbar vid problem med HCP Online

Distriktsadministratören utses av Täko i samråd med berört distrikt.



Förbundsadministatörer

Ansvarar för:
 att lägga upp förbundsarrangemang och Svenska Serien samt öppna dessa tävlingar
 att lägga upp och rapportera tävlingar med svenskt deltagande i utlandet
 att hålla banregistret uppdaterat
 att lägga in domare på förbundsarrangemang och nationella tävlingar
 Att ange förbundsrepresentant på förbundsarrangemang

Det kan finnas flera förbundsadministratörer. Tekniska kommittén ansvarar för domare, banor
och förbundsrepresentanter. Tävlingskommittén ansvarar för övriga funktioner i HCP Online.

Systemadministratörer

Ansvarar för:
 att publicera månadsrankning den 10 i varje månad
 att justera spelares HCP manuellt vid behov (nya spelare från utlandet eller spelare som

gör comeback)
 att beräkna och sätta PAR för ny anläggning (svensk eller i utlandet) samt ombyggd

anläggning där ombyggnaden innebär en justering av PAR
 att uppdatera systemvariabler vid behov
 att utöva registervård vid behov
 att agera expert då medlemmar inte förstår hur beräkningar går till eller misstänker

felberäkningar


