
Afvikling af virtuelt stævne 
Vejledning til dommerne 
Log ind 
Log ind i Icetest på https://app.icetestng.com med dine tilsendte login-oplysninger 

 

Vælg stævne 
Klik på Competitions øverst til venstre og vælg det stævne du skal dømme. 

 

https://app.icetestng.com/


Vælg klassen 
Klik på Tests i menuen til venstre og klik herefter på papirflyver-ikonet ud for den klasse du 
skal dømme. 

 

Vælg rytter 
Du skal nu vælge den rytter du vil bedømme. Dette gøres ved at klikke på det blå ikon ud for 
Grp. nummeret 

 
  



Herefter vil rytteren blive markeret med grøn, og du kan klikke på ”Send riders to track”. For 
at starte bedømmelsen klikker du på ”Enter Marks” i toppen. 

 

Bedømmelse 
Her bliver du mødt af nedenstående skærm. Opgavedelene står listet under hinanden. Det 
store tekstfelt bruges til at indtaste kommentarer, det lille felt til karakterer. Under 
karakterfeltet er der knapper til at give Gult(Y), Rødt(R) og Blåt(B) kort. 

 
  

Kommentarer Karakter 



Når du indtaster kommentarer skal du trykke Enter efter hver kommentar – så bliver den til 
en blå boks (se billedet). Du kan slette en kommentar ved at trykke på krydset. 
 

 
Når du er færdig kan det se ud som nedenfor. Du kan se den endelige karakter øverst til 
højre i den grå bar. 

 
Når du er færdig med bedømmelser gemmer du ved at klikke på hængelåsen nederst til 
højre. Herefter klikker du blot på Start list for at komme tilbage til startlisten og vælge den 
næste rytter. 
 
Er der nogen spørgsmål, kan du kontakte Andreas Hejndorf på rangliste@islandshest.dk. 

mailto:rangliste@islandshest.dk


Tips og tricks 
• Det er ikke nødvendigt at taste kommaer i Icetest. I stedet for at taste 5 punktum 5, 

kan man nøjes med at indtaste 5 5, så sætter Icetest selv kommaet 
• Eneste undtagelse er når man skal give 1.0. Her skal man taste 1 punktum 0, da 

Icetest ikke ved om det er 10.0 eller 1.0 
• Hvis du skal rette en karakter skal du sende dine rettelser til stævnesekretariatet. 

Det er pt ikke muligt selv at ændre en karakter. 
• Når du skriver kommentarer må du ikke sætte komma, da det afslutter 

kommentaren på samme måde som Enter. 
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