
Handleiding gebruik scoreformulieren 

1. Download de gewenste formulieren via de link op de site www.fkpa.be 

2. Elk bestand bevat 4 tabbladen :  

a. Data : Pagina om alle scores per schutter in te vullen 

b. Scoreform : Scoreblad met de uitslag van elke schutter (2-voud) om mee te geven met de schutter 

c. Uitslag : (Informatief)  beveiligde pagina. Enkel om alle scores te verzamelen en nadien in de laatste tab te 

sorteren . Hier moet u niets mee doen 

d. FinaleUitsl : Gesorteerde uitslag per categorie 

 

3. Tabblad 1 Data :  

a.  
b. Selecteer bij “wedstrijd” de discipline  de volgende cel “Discipline” wordt automatisch ingevuld 

c. Vul de datum in 

d. Selecteer bij “Club” de club die de wedstrijd inricht. 

e. De knop “Sorteren” zal ervoor zorgen dat, na het invullen van alle scores, je op het laatste tabblad een 

gesorteerde uitslag krijgt. 

f. De knop “Pagina leegmaken” wist alle ingevulde scores! 

g. Scores invullen :  

i. Start altijd met het selecteren van de club van de schutter 

ii. Je kan dan bij het veld “Naam” enkel nog de schutters selecteren van de geselecteerde club 

iii. De categorie wordt automatisch ingevuld 

iv. Vul alle scores per schutter in. 

v. Het totaal wordt automatisch berekend. 

h. Opmerking :  

i. Indien een schutter nog niet werd ingeschreven in de ledenlijst van de FROS, zal je zijn naam niet 

terugvinden onder de club. Daarom zijn de onderste lijnen (blauw gemarkeerd), “vrije cellen”. Je kan 

hier de naam, categorie en club manueel invullen.  

ii. De schutters worden mee opgenomen in de einduitslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fkpa.be/


4. Tabblad 2 Scoreform : 

a. Nadat de score van een schutter werd ingevuld bij “Data”, kan je deze opvragen in het scoreformulier. 

b. Geef bij “Volgnr” het nummer in dat voor de naam van de schutter staat op het tabblad “Data” 

c. De score van deze schutter zal in het scoreblad verschijnen. Je kan deze dan afprinten, waarvan 1 deel voor de 

schutter en het andere deel voor de inrichtende club. 

d. Verander enkel het volgnummer in het bovenste scoreblad om een nieuwe score op te roepen. 

 
 

5. Tabblad 3 Uitslag : 

a. Hier moet u niets wijzigen.  

b. Hier worden de deelnemers verzameld om nadien te sorteren. 

6. Tabblad 4 FinaleUitsl : 

a. Nadat u alle scores heeft ingevuld op het tabblad “Data” klikt u bovenaan op de knop “Sorteren” 

b. De uitslagen worden nu per categorie gesorteerd in het tabblad “FinaleUitsl”, zodat u deze kan afprinten. 

c. Opmerking :  

i. Tussen elke categorie werd geen blanco lijn voorzien. Indien u dit nog wenst, moet u deze zelf 

aanpassen  

 


