INDIVIDUELLE TURNERINGER

Når en ny sæson nærmer sig, vil der senest i uge 25 blive åbnet for tilmeldinger til holdturneringerne. I samme
forbindelse vil der også blive åbnet for tilmelding til de individuelle klassemesterskaber. Klik på INDIVIDUELT på den
grå menulinje:

Og derefter på Individuel Tilmelding og velkomstbilledet kommer frem

1
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Det første der skal indtastes, er klubbens VBU nummer eks. 9xx.
Herefter indtastes så det medlemsnummer som spilleren har fået i sin egen klub.
BEMÆRK den sidste tilmeldingsfrist. Herefter blive tilmelding låst
Klik så på LOGIN

STAMDATA
Første gang spilleren åbner sin side kommer billedet frem med spillerens (dine) oplysninger, som lige skal kontrolleres.
Nogle er kendt og andre ikke.
Først kontrolleres at Email og telefon er udfyldt og korrekt oplyst, ellers indtastes/rettes disse.

Nu skal fødselsdagen lige kontrolleres. Her vises den aktuelle dato, hvilket jo ikke er spillerens fødselsdato. Ændre nu
først dato til den rigtige fødselsdato, så måned og tilsidst år, som skal være på 4 cire eks. 1964.
Kontroller rigtigheden i den indtastede fødselsdato, og kontroller at der er valt det rigtige KØN i rubrikken. Klik herefter
på OPDATER bruger information. Herefter bliver felter låst og gemt.
Dine startsnit vises også alt efter hvilke dicipliner du spilleren deltager i, og vil fremover bliver gemt i de fremtidige
sæsoner som spilleren deltager i.
Er der fejl eller mangler i nogen af de ovenstående felter kontaktes VBU, som vil rette de påpegede fejl mv.
TILMELDING
Næste felt ser sådan ud:

Dette felt er et oplysningsfelt for spilleren om hvilke turneringer vedkommende har tilmeldt sig. Feltet vil dog først blive
aktivt og vise hvilke klassemsterskaber det drejer sig om efter, at den aktive turneringssæsonen er blevet valgt i den
næste rubrik - VÆLGE TURNERING

Efter sæsonen er blevet valgt vises mulihederne for tilmelding til de forskellige klasse . De rubrikker som er grønne – er
de klasser spilleren kan tilmelde sig – Er en rubrik blevet gul, så skyldes det at man har tilmeldt sig denne KLASSE

For at tilmelde sig klikker man på knappen

Tilmeld

og siden skifter op til dine tilmeldinger

Her vises nu de klassemesterskaber man er tilmeldt (Det er jo tilladt at spille 1 klasse højere end man har snit til). Vil
man tilmelde sig til flere klasse ”ruller” man ned på siden og foretager yderligere tilmeldinger. Klik på AFSLUT
TILMELDINGER når der ikke skal ske flere tilmeldinger og siden skal forlades.

AFMELDING
Fortryder man så kan også afmelde sig sålænge tilmeldingsfristen ikke er afsluttet. LOG IN igen og klik på den aktuelle
sæson

For at afmelde sig fra en turnering klikkes på knappen

Afmeld

og siden skifter til rubrikken

Og man kan se, at nu er man kun tilmeldt 1 klasse. Ruller man ned vil den afmeldte klasse blive grøn i rubrikken, og den
nu igen tilmeldes hvis man fortryder sit valg.

IKKE MULIGT
I skemaet er det muligt at se hvilke turneringer man kan tilmelde sig ud fra det startsnit man har opnået i de forskellige
discipliner

Skemaet viser også hvilke klasser det ikke er muligt at tilmelde sig, hvilket kan give et problem for de som gerne vil
spille carambole, men endnu ikke har opnået et startsnit heri. Muligheden er at spille nye listekampe, genskabe snit fra
tidligere sæsoner, eller konvertere sit keglesnit til carambole. VBU er behjælpelig med at konvertere dette.

