
Manage2sail for baneledere



Relevante links samt brugernavn og password

Manage2sail: https://www.manage2sail.com/e/Vingsted
PORTAL: https://portal.manage2sail.com/
ORM: https://orm.manage2sail.com/

oPRODUCTION ORM
oSHADOW-TEST ORM

Brugernavn og password til ORM (Vingsted Cup):
oBrugernavn: kapsejladsleder
oPassword: seminar2021

SAILOR APP: https://juryterminal.manage2sail.com/

OBS:
For at kunne tilgå PORTAL og ORM, så skal man være oprettet som bruger til det pågældende stævne.

https://www.manage2sail.com/e/Vingsted
https://portal.manage2sail.com/
https://orm.manage2sail.com/
https://juryterminal.manage2sail.com/


PORTAL: https://portal.manage2sail.com/
• Opret stævner
• Store dokumenter
• Administration af deltager, Check-in

ORM: https://orm.manage2sail.com/
• Opret sejlads serie
• Lister (fx deltagerliste)
• Opret sejladser
• Indtast sejlads info og resultater
• Publicer resultater
• Notice Board (opslagstavle), oprettelse og publicering af:

(Notice Board er væsentlig udbygget siden sidst)
o Opslag
o Protesttider
o Cases (protestsager)
o Protesthøringer
o Handlinger på vandet
o Udskiftning af besætning
o Udskiftning af udstyr
o Scoring inquiries

https://portal.manage2sail.com/
https://orm.manage2sail.com/


SAILOR APP: https://juryterminal.manage2sail.com/
(Ny facilitet der netop er frigivet)
• Aktiveres til I PORTAL, mulighed for afgrænsning i ORM
• Giver sejlere mulighed for:

o Hearing Requests
o Scoring Inquiries
o Crew Substitutions
o Equipment Substitutions

INFO: fx. https://www.manage2sail.com/e/Vingsted
• Information om stævner
• Deltagere
• Resultater
• Opslagstavle med relevante dokumenter, opslag mm.. 

https://juryterminal.manage2sail.com/
https://www.manage2sail.com/e/Vingsted


PORTAL - Dokumenter

Dokumenter, fx invitationer,  indbydelse og 
sejladsbestemmelser, information om 
sociale arrangementer, parkeringsforhold, 
overnatningsmuligheder osv, lægges op 
via:

Event => Event Details => Documents & 
Logos => Documents – Add new document



PORTAL - Relevante indstillinger

Indstillinger man bør være opmærksom på:
• SailorApp settings – åbner mulighed for at 

deltagerne kan anvende SailorAPP
• Needed for ORM – her definers hvilke

godkendelse deltagere skal have for at kunne
synkroniseres til ORM

Indstillingerne findes via:
Event => Event Details => Boat team related



PORTAL - Check-in

I nedenstående eksempel er alle både der er markeret ”Checked” klar til synkronisering.
Bemærk - DEN 103 har markeret alle godkendelse og dermed er dens status ændret til Approved.
Ændring af deltagere, fx navn, klub, sejlnummer, bådnavn mm., sker ved at åbne deltager stamkort og rette 
relevante oplysninger. Ændringer bør efterfølges af en synkronisering i ORM.

Deltagere kan ikke slettes fra portalen – de kan afvises (Refuse) og dermed bliver de inaktive.



ORM - Opret sejlads serie

For hver deltagende klasse skal der oprettes en sejlads serie.
Det gøres via: Setup => Vælg klasse (Zoom 8)



ORM - Opret sejlads serie

Fanerne ”General” og ”Scoring” er de vigtigste at udfylde.
Når det er udfyldt kan sejladses.



ORM – Sync from Portal

Alle deltagere er registreret i portalen.
For at overføre dem til ORM skal der foretages en synkronisering.
Det sker via ”Sync from Portal”. 
Klik på knapperne Synchronize Event Data og Reynchronize Event Data – herefter er data hentet.

Husk at synkroniser hvir der er sket ændringer/rettelser i portalen. 



ORM - Opret lister, fx deltagerliste
Deltagerlister kan hentes via Outputs => Event. Klik på create og åbn listen efterfølgende.
Det er også muligt at hente startlister via Outputs => Race når de enkelte sejladser er oprettet.
Lad være med at publicere disse lister med mindre det har et formål, fx puljeinddeling.



ORM - Opret sejladser
Opret og indtastning af resultater sker via: Races => Select Class

Når en klasse er valgt, vil det være muligt at oprette det antal sejladser der blev fastsat i ved oprettelse af sejlads 
serien. Klik på ”Add new race”. Er det ikke muligt at oprette sejladser, så er der ikke oprettet sejladser i sejlads serien.
Er det ikke muligt at oprette flere sejladser, så har man nået maks. antal for sejlads serien. Er der behov for flere 
sejladser, så skal de først oprettes i sejlads serien.



ORM - Opret sejladser

Deltagerne i venstre kolonne skal flyttes til højre 
kolonne. Det kan ske ved at klikke på ”All in”

Nedenfor vises hvordan det ser ud når 
deltagerne er flyttet



ORM - Indtast sejlads info

Af nedenstående ses at der er oprette 4 sejlads (3 stk. 12/11 og en 13/11). Til højre for hver sejlads er der 3 ikoner: 
• Start list – det er her deltagerne tilføjes sejladsen (se forrige slide). Er det grønt, så er deltagere tilføjet.
• Results editor – det er resultater indtastes. Er det grønt, så er der indtastet resultater.
• ”Pen” – det er her øvrig sejlads info tilføjes. Klikkes på ”pennen” kan man indtaste relevant sejlads information, fx 

starttid, sidste båd i mål samt sejlads status. 
Hvis sidste båd i mål er udfyldt i dagens sidste sejlads vil det automatisk udløse et opslag på www.manage2sail.dk om 
protesttid for den pågældende klasse. (Kan også gøres manuelt.)



ORM - Indtast resultater

Klikkes på Results editor, så kan 
resultater indtastes.
Resultater indtastes ved at klikke på en 
deltager efterfulgt af return – eller 
indtast sejlnummer efterfulgt af 2 
gange return. 

Vær opmærksom på at der er både der 
mangler at blive registreret – kan se i 
den røde knap ”Without Results”

Gem og luk når resultater er indtastet.



ORM - Indtast resultater

Angivelse af DNC, DNS, OCS osv…. sker 
ved på den specifikke deltager at klikke 
på pilen i kolonnen Status.
Herved åbnes en dialog hvor det er 
muligt at vælge den korrekte status.

Vær opmærksom på at nogle status 
åbner yderligere muligheder.



ORM - Publicer resultater

Når resultater er indtastet og gemt kan 
de publiceres.

Det kan gøres på 2 måder.

Er man sikker på at det man har lavet er 
korrekt, anvendes model 1

Hvis man gerne vi se resultatlisten inden 
den publiceres, så anvendes model 2 (se 
næste slide)

Model 1:
Under Races for den enkelte klasse findes knappen ”Publishing”.
Klik på ”Publishing”, vælg Overall Results (den med globus = web) 
og klik derefter på ”Create & Publish. Herefter er resultaterne 
synlige på www.manage2sail.dk.

Lad være med at anvende de øvrige!! 



ORM - Publicer resultater
Model 2:
Her er det muligt at tjekke om det man har indtastet er korrekt inden det publiceres.
Er der fejl går man tilbage i resultaterne og retter.
Når alle fejl er rettet, anvendes knappen ”Publish to INFO” – herefter er resultaterne synlige på 
www.manage2sail.dk.
Bemærk at der også er mulighed for at ”Unpublish” – anvendes ”Unpublish” fjernes resultatlisten fra 
www.manage2sail.dk.



ORM – Notice Board – Opslag (Official communication)

Mulighed for at lave opslag til deltagere, dvs. information til alle klasser – eller til en specifik klasse.
Klik på ”New” og start udfyldning af opslag.



ORM – Notice Board – Opslag (Official 
communication)

Der er en række templates til rådighed –
brug dem:
• Notice of Warnings
• Hearing of support boat / person
• Intention of Protest
• Standard Penalties

Udfyld med anden relevant information.

Når et opslag er udfyldt, så husk at 
gemme og publicere.



ORM – Notice Board – Udskiftning af besætning

Mulighed for at lave opslag vedr. udskiftning af besætning (meget relevant ved DM’er).
Anmodninger vedr. besætningsskift kan oprettes manuelt, fx ved henvendelse fra en deltager – eller anmodning 
kan komme fra deltageren via SailorAPP.



ORM – Notice Board – Udskiftning af 
besætning

Klik på ”New” og udfyld med relevant 
information. Tag stilling til anmodningen og 
marker om den er godkendt og udfyld evt. 
med kommentar.

Når et opslag er udfyldt, så husk at gemme 
og publicere.



ORM – Notice Board – Udskiftning af besætning

Når anmodning er gemt er det muligt at sende mail til deltageren  - klik på fanen Messaging og derefter New 
message.

Udfyld formularen og klik på ”Get contents”



ORM – Notice Board – Udskiftning af besætning

Klik på ”Send emails”



ORM – Notice Board – Udskiftning af udstyr

Mulighed for at lave opslag vedr. udskiftning af udstyr.
Anmodninger vedr. udskiftning af udstyr kan oprettes manuelt, fx ved henvendelse fra en deltager – eller 
anmodning kan komme fra deltageren via SailorAPP.

Opslag vedr. udskiftning af udstyr laves efter samme model som udskiftning af besætning.
Det samme gælder mails der kan sendes til deltagere.



ORM – Undersøgelse af resultat (Scoring Inquiries)

Mulighed for at oprette scoring inquiries.
Anmodninger vedr. scoring inquiries kan oprettes manuelt, fx ved henvendelse fra en deltager – eller anmodning 
kan komme fra deltageren via SailorAPP.



ORM – Undersøgelse af resultat (Scoring Inquiries)

Klik på ”New” og udfyld med relevant information. 

Undersøg anmodningen og marker om den er 
godkendt eller ej - udfyld evt. med kommentar.

Når en anmodning er behandlet, så husk at gemme 
og publicere.



ORM – Undersøgelse af resultat (Scoring Inquiries)

Hvis anmodningen accepteres, så er det muligt at sende 
information videre til den der taster resultater – dette sker via 
”Scoring changes. Vælg fanen Scoring changes og udfyld 
formularen med relevant information.

Husk at gemme.



ORM – Undersøgelse af resultat (Scoring Inquiries)

Efter behandling er det muligt at sende mail til deltageren.
Klik på fanen ”Messaging”.

Mails håndteres efter samme model som anvendes under ”Udskiftning af besætning”



ORM – Scoring changes

Under ”Scoring Changes” fås et overblik over ændringer.
I kolonnen ”Related to” ses hvor de stammer fra.
I kolonnen ”Handled” kan ses om det er håndteret i resultatlisten.

Det er ligeledes muligt at oprette ”Scoring changes” manuelt. Klik på new og udfyld formular.



ORM – Scoring changes

Når en Scoring change er oprettet, så vil den optræde under resultatindtastning for den 
specifikke sejlads.
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