For at tilmelde dig stævner hos DGI Sydøstjylland skal du oprette en profil på BadmintonPeople.
Denne kan også downloades via følgende link:
http://www.badmintonpeople.dk/Info/Guide/Help/
Når man har oprettet sin profil, skal man sørge for at man har oprettet et ID nr. Dette kan din turneringsleder,
træner eller anden person i foreningen hjælpe med, som står for administration af din klub på
BadmintonPeople. Herefter er du klar til at tilmelde sig stævner.

I venstre side finder du en menuliste. Her kan du se dine
rettigheder og hvad du har af muligheder.
1. Vælg menuen ”Turnering”, hvorefter en undermenu
dukker op. Her vælger du ”Tilmeld turnering”.
Du kommer nu ind på tilmeldingssiden

2.

Du skal her sætte kryds i ”Accepter
handelsbetingelserne” og derefter klikke på ”Vælg
Turnering”

Der kommer nu en popup boks frem, som ser sådan ud:

3. I feltet ”Arrangørklub” skrives Sydøstjylland. Hefter kommer alle de stævner frem, som DGI
Sydøstjylland afholder.

Bemærk! Stævner oprettes under én dato, dette er måden man gør det på, på BadmintonPeople. Men husk
at tjekke invitationen for korrekt spilledato.

Hvis du vil indsnævre udvalget af stævner, kan du selv vælge hvilke kriterier du vil søge efter (Årgang, Række
eller datoer)

´

Når du har fundet et stævne, som du gerne vil tilmeldes, klikker du på denne.

4. Til at starte med, skal du tjekke om du er tilmeldt den rigtige række.
I boksen kan du også se datoen, (se invitation for din spilledag), turneringsnummer, sidste tilmeldingsfrist og
kontaktperson for stævnet. Feltet ”Se invitation” og ”Se program” er links, som man kan klikke på. (dog skal de
først laves).
5. Vælg den kategori, som du stiller op i, single, double eller mix. (Til nogle stævner kan du stille op i mere end en
kategori).
6. Du skal nu ind og finde den spiller, som skal tilmeldes. Gå ind under ”Vælg spiller”.

Du skal nu i feltet ”Klub” skrive den klub du stiller op for og evt. en årgang for at præcisere dig. Du kan også blot
søge på dit navn. Kun de spillere med ID nummer fremkommer. Når du har fundet dig selv eller den spiller du
vil tilmelde, vælg denne.
Er du ny spiller kan man under punktet ”Opret ny”, registrere en ny.

7. Lad feltet ”Betal nu” være tomt, hvis man i din klub har valgt, at lade klubben betale for alle tilmeldte spillere.
Ellers skal du huske at vælge ”betal nu”.
8. Hefter klikker du på knappen ”Tilføj” og spilleren er nu tilføjet indkøbskurven.

9. Inden du klikker gennemfør, så huske at tjekke om du har markeret ”Accepter handelsbetingelserne”.
Bemærk at der kommer et administrationsgebyr på betalingen. Hvis ikke man ønsker at betale det af flere
omgang, så sørg for at være sikker på man er tilmeldt de kategorier, man ønsker.

OBS for double

Hvis man deltager i double, skal man lige aftale med sin makker/forældre, hvem der tilmelder begge til
doblestævner. Ellers kan der komme dubletter.
Hvis man skal tilføje flere spillere, så klik på vælg spiller og følg samme proces som før.

Har du spørgsmål kan du kontakte DGI Sydøstjyllands Idrætskonsulent Jan Tranholm
på tlf. 79 40 44 10 eller
e-mail: jan.tranholm@dgi.dk

