
Lidt info om PC-programmet til planlægning af et krocket stævne:

”Staevne_Plan”:
FRas 211228

Se liste over vigtigste ændringer og nyheder nederst.

Hvad kan programmet bruges til:
Programmet kan danne puljeskemaer, fuldt udfyldte med navne, som derefter udprintes og 
ophænges.
Desuden kan dannes en Tilmeldingsliste; velegnet til registrering af spillere ved ankomst på
stævnedagen.
Når kampene er afviklet, kan resultater indtastes i programmet, som derefter beregner 
resultat i de enkelte puljer. Endeligt kan udprintes en samlet vinderoversigt over hele 
stævnet.

Hvad kræves:
En PC. Først skal på PC’en laves en liste over alle stævnets deltagere. Denne liste kan 
skrives i ”Notesblok”, ”Word” eller noget helt andet; blot skal filen gemmes i .txt format. 
Filen skal indeholde en linje for hver deltager(par), og hver linje skal se sådan ud

Navn-a , Navn-b , Klub , Række

Rækkefølgen i linjen skal overholdes, og kommaerne er vigtige.
Til gengæld kan linjerne komme i en hvilken som helt rækkefølge; typisk vil det være i den 
rækkefølge, som tilmeldingerne er modtaget i.
Bemærk, at der sammen med programmet ligger et eksempel på en sådan tekst-fil; ved 
navn ”NavneEksempel.txt”. Den fil kan man evnt. arbejde videre på, kopiere, omdøbe efter 
behov.

Installations information:
Der er ikke noget installationsprogram; dertil er programmet faktisk for simpelt!
Installation foretages nemmest ved at oprette en mappe et passende sted på harddisken.
Derefter downloades programmet; fra menuen: Download->Hent Program Staevne_Plan.
Den modtagne fil ”staevne_plan.zip” udpakkes (Den indeholder kun 9 filer) og disse filer 
placeres i den nyoprettede mappe. 
Opret, på skrivebordet, en genvej til filen ”Staevne_plan.exe”. (Eller start programmet 
direkte ved at dobbelt-klikke på denne fil)…og programmet er startet…..

Lidt generel information om brug af programmet:
Bemærk forskel på ’.txt’ filer og ’.ksf’ filer:
Txt filer indeholder kun navne, og indlæses i princippet kun én gang for hvert stævne.
Når denne indlæsning er foretaget fejlfrit, skal der efterfølgende gemmes i filtypen ’.ksf’. 
Ksf-filer indeholder alt vedrørende et stævne; det er simpelthen data-fil-typen for 
programmet.
Bemærk også alle ’Print’ funktioner: De printer IKKE direkte; i stedet åbnes ”standard 
internet browser”. (Den, der anvendes, når du surfer på internettet.) Fysisk udprint skal 
altså foretages herfra. 
Bemærk også, at alle skemaer skal ændres fra ’stående’ til ’liggende’ papirretning inden 
udprint (Udføres normalt via filer->Udskriftsopsætning. Eller vælg først ”Vis udskrift”, herfra 
kan papirretning også vendes).

Nyheder indført i 2021-2022:
 ”4-mands-mix”: Stævnetypen hvor 4 spillere skiftes til at spille mod skiftende makkere på 

samme bane. Altid 4 spillere pr pulje.



 Primært ’Kampnummer’; er kun aktuelt for mere avanceret anvendelse.
 ”Live Score”; resultater vises løbende på en ekstra større skærm.

Lidt traditionel Copyrights information:
Nærværende program kan frit kopieres og benyttes så længe følgende overholdes:
Programmet skal benyttes i uændret form.
Der må ikke foretages ændringer i programmet.
Og til slut et afsnit, som kan findes med nogenlunde enslydende tekst fra dyre købeprogrammer: 
På trods af alle anstrengelser for at skabe et fejlfrit program, kan programfejl på ingen måde 
udelukkes. 
Undertegnede fraskriver sig derfor ethvert ansvar for en eventuel skade, som brug af programmet 
måtte have medført.
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