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Om programmet 
Holdkap deltagere er et lille program til at afhjælpe en stor del af administrationen i forbindelse med 

afholdelse af DHM. Under stævnet skal sekretariatet sikre at ingen svømmer deltager i mere end 4 

holdkapper. Dette er traditionelt gjort i hånden. Holdkap deltagere er et lille program som kan hjælpe en 

del i denne proces. Programmet laver en opgørelse over alle holdkap svømmere i stævnet, og viser hvilke 

holdkapper svømmerne deltager i. Samtidig laver den en opgørelse over antallet af holdkapper for hver 

enkelt svømmer. 

Brug af programmet 
Holdkap deltagere er pakket i en zip-fil. Denne fil indeholder dette dokument samt filen 

holdkapdeltagere.exe. Zip-filen pakkes ud på en passende placering på computeren.  

Holdkap deltagere startes ved at starte holdkapdeltagere.exe. Når dette program startes op, vises start 

vinduet, som kan ses i figur 1. 

 

Figur 1: Start vinduet 

Det første der skal gøres er at sætte antallet af tilladte holdkapper pr. svømmer. Som standard er dette sat 

til 4.  

Når dette er valgt skal databasen vælges. Klik på vælg database, og find WinGrodan databasen og klik OK. 

Nu går programmet i gang med at finde alle deltagernes holdkapper. Dette kan tage et par minuter. 
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Når programmet er færdigt med at beregne deltagernes holdkapper vil resultatet vises i en tabel som i figur 

2: 

 

Figur 2: Resultatet af holdkap deltagere 

Ovenstående eksempel viser at en svømmer er tilmeldt for mange holdkapper, nemlig 5. Det er Kasper 

Didriksen fra Farum, og ud fra X’erne kan det ses at han er tilmeldt i 1, 11, 13, 23 og 37. Dette kan så 

kontrolleres på resultatlisterne (eller direkte i WinGrodan).  

Programmet tager højde for at en svømmer kan svømme den samme holdkap 2 gange (i forbindelse med 

diskløb), dette tæller kun som et løb. 


