Instruktion för onlineanmälan
När du kommer in på sidan är din klubb vald och kan inte ändras.
Välj sedan tävlingsklass.
Observera texten som säger vilken klubb du anmäler från och vilken tävlingsklass
som du valt.
Man väljer ingående spelare i ett lag genom att markera dem med en förbockning i
medlemslistan. Man markerar alltså de medlemmar som skall ingå i ett lag. Man
markerar inte alla medlemmar som skall spela i den valda klassen.
Har man valt V55 Mixed Dubbel som tävlingsklass markerar man en herre och en
dam som skall spela tillsammans och klickar sedan på Lägg in spelare. De flyttas då
in i mittrutan så man kan se att det blev rätt personer, sedan klickar man på Lägg in
laget och laget flyttas in i Anmälda lagrutan till höger.
Det är alltså två steg att gå igenom innan laget är anmält. Först sätter man ihop laget
som då visas i listan i mitten, sedan lägger man in laget i tävlingsklassen i listan till
höger och då är laget är anmält.
Man kan inte lägga in fler medlemmar i ett lag än vad som är avsett för vald
tävlingsklass. Man kan inte heller lägga in två personer av samma kön i en
mixedklass. Det går inte heller att lägga in en spelare som inte har rätt ålder för vald
tävlingsklass, gäller både Veteran och Junior. Herrar kan naturligtvis inte anmälas till
Damklass.
När alla medlemmar är inlagda i sina lag och klasser kan man klicka på knappen
Anmälningar långt ner på skärmen. Man får då fram en tabell med alla
tävlingsklasser och ingående lag och lagmedlemmar för varje tävlingsklass.
Om man på anmälningssidan klickar på Ekonomi får man fram en sammanställning
på hur många seniorer, juniorer och stora spelare man anmält i de olika klasserna.
Det visas delsummor och en totalsumma på hur mycket man skall betala in till
förbundet.

