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Nytt vanskeskjemaprogram troppsgymnastikk
Teknisk komité troppsgymnastikk har sett behovet, i lys av både endringer i reglementet og utfordringer
med installasjon og oppdateringer, for en nettbasert løsning som kun krever en nettleser. Vi har tidligere
tilbudt en tjeneste for vanskeskjemaer med et nyttig program installert på en PC/Mac. Dette har fungert
bra i mange år og lettet arbeidet for trenere og dommere.
Det nye programmet vil du finne på en nettside. Nettsiden vil vi oppdatere ved behov (f.eks. ved endringer
i reglementet) og vi vil fortsette å legge til ny funksjonalitet. For å benytte nettsiden må du lage deg en
bruker (brukernavn og passord) på nettsiden. Denne bruker du for å logge deg inn. Når du har laget og
lagret et vanskeskjema på nettsiden vil det bli liggende til du eventuelt sletter det fra systemet.
Vanskeskjemaet kan kopieres, endres, eksporteres og slettes fra startsiden. Fra hvert enkelt skjema kan
du laste ned vanskeskjema til levering for konkurranser (i PDF format). I frittstående består skjemaet til
dommerne av en side, med mindre du har flere enn 10 formasjoner (da legger eksporten automatisk til en
side). I trampett og tumbling inneholder vanskeskjemaet to sider. Begge sidene skal sendes/leveres til
arrangør for utskrift til dommere eller skrives ut av deg for levering til dommere i henhold til reglementet.
I trampett og tumbling har du også muligheten til å lagre et trenerskjema som er kun for deg som trener.
Vi tar utgangspunkt i at du bruker en oppdatert nettleser (Internet Explorer 11+, Google Chrome 29+,
Safari 9.0+ eller liknende). Er nettleseren din gammel vil ikke nettsiden fungere optimalt, eller i det hele
tatt.
Hele vanskeskjemaet er skrevet på nytt fra bunnen av og feil kan oppstå. Vi minner om ansvaret for at
vanskeskjemaet er korrekt ligger hos treneren. Dette gjelder alt fra riktig startnummer, troppens navn
osv., til riktig rekkefølge på vansker, serier og hopp i selve vanskeskjemaet. Trenere bør være godt
kjent med gjeldende reglement.
Vi har jobbet hardt og testet mye for at alt skal bli så riktig og lett for trenere og dommere som mulig.
Vi har dessverre ikke rukket alt. Blant annet er ikke nettsiden på riktig sted enda. Dette jobber vi med,
men vil ikke bli klart før kvalifiseringskonkurranse i NM i Arendal. Derfor må du, inntil videre beskjed,
benytte adressen: https://vs.tropp.no/
Denne adressen er som sagt, kun midlertidig og vil bli flyttet til troppsgymnastikk.no. Det betyr at
skjemaer og brukere muligens må legges inn på nytt etter vi har flyttet til riktig sted.
Ved eventuelle feil - gi tilbakemelding til: vanskeskjema@troppsgymnastikk.no
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