LAG:
1. ÖVERSIKT AV ANMÄLDA LAG
I MENYN: FÖRENING, LAG:
Här ser man alla anmälda lag aktuell säsong i fet stil till höger med
Tävlingskategori och Lagnamn.

2. ÄNDRING/UPPDATERING AV LAG
I MENYN: FÖRENING, LAG:
Klicka på aktuellt lag i vänsterspalten. I fliken Uppgifter kan lagnamnet, kön,
ålderskategori och Hemsida ändras. Om laget inte finns kan det även
inaktiveras. Detta innebär att laget inte finns med i listan framöver.
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Ålderskategorier är uppdelade på följande sätt:
Barn: Upp till 12 år, Ungdom: Från 13 t.o.m. 19 år, Senior: 20 år och äldre
I fliken Tävlingar ser man vilka aktuella tävlingar laget finns med i under
aktuell säsong. Här anmäler man sig även till Nya tävlingar (se punkt 3.
I fliken Matcher ser man sina matcher aktuell säsong. Man kan även byta
tävling i rullistan. Genom att klicka på matchnumret kommer man in i
matchfliken där resultatregistrering och matchändring kan göras.
I fliken personer ska lagets ledare läggas till (Koppla roll till lag). Gör på
följande sätt:
Klicka på Lägg till person.

- Klicka på Personer hos ”Din förening”. Då kommer alla personer upp som
finns registrerade i en roll i er förening som ni redan gjort enligt (Personer
Punkt 1, sida 2). - Klicka på personens namn och välj aktuell ”roll” för
personen i just detta lag. Lagets personer kommer då upp under fliken
personer.
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I fliken anläggning läggs anläggning upp för aktuellt lag. Lägg till anläggning
(Plan) genom att klicka på Lägg till anläggning. ”Bocka” i förvald för
Huvudarena (Plan).

Det går även bra att ta bort anläggning för detta lag. ”Bocka i” och
radera.
3. ANMÄLAN AV LAG TILL SERIE- ELLER CUP
I MENYN: FÖRENING, LAG:
Klicka på aktuellt lag i vänsterspalten. Kom ihåg att kolla ordentligt så att
laget som ska anmälas i en serie har rätt kön och ålderskategori.
Ålderskategorier är uppdelade på följande sätt:
Barn: Upp till 12 år, Ungdom: Från 13 t.o.m. 19 år, Senior: 20 år och äldre
I fliken tävlingar, klicka på Ny anmälan.
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-

Fyll i alla uppgifter ordentligt för anmälan. Vilken tävling
(Tävlingskategori), Kontaktperson, ev. kommentar m.m.

-

Spara.

-

Laget blir då anmält till denna tävling.

OBS! VIKTIGT att Rätt säsong är vald.
-
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