Vejledning til Online tilmelding af hold på BordtennisPortalen (vers. 8. maj 2020)
Log ind på vanlig vis på Bordtennis Portalen (under BTDK).

Tilmelding af hold
Under ”Klubadministration” i menuen er der kommet en ny side ”Holdtilmelding” (nede i bunden):
Punktet ”Holdtilmelding” skal tildeles den aktuelle bruger af en klubadministrator fra din klub. Punktet kommer ikke af
sig selv på listen med mindre, man af administrator har fået tildelt rettighed til at tilmelde hold. Tal med en af klubbens
administratorer, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har de nødvendige rettigheder. En Admin kan tildele hver enkelt
bruger rettighed til at kunne tilmelde hold og en række andre rettigheder. Rettigheder tildeles under
Klubadministration/brugeradgang (se vedhæftede).
For at tilmelde hold skal man først vælge sæson – vælg: 2020/2021 - og herefter klikke på ”Tilføj hold”:
Nye overbygningshold kan ikke tilmeldes før de er oprettet. Kontakt Carsten Egeholt eller Claus Arnsbæk for hjælp til
det.

Vælg aldersgruppe. Herefter vises hele formularen:

1

Ovenstående skærmbillede er et eksempel fra DT-turneringen. I andre rækker kan skærmbilledet se anderledes ud.
NB: Hvis klubben har mere end 1 spillested, og det ikke fremkommer i drop down menuen, så er det ikke blevet korrekt
registreret og kontakt så lige Hotline: Carsten Egeholt, eller Claus Arnsbæk, som sørger for det fornødne.

2

Herunder er et eksempel for en serie-række:

Når felterne er udfyldte, klikkes på ”Gem”, hvorefter der oprettes en KLADDE af tilmeldingen:

Hvis du vil rette i tilmeldingen vælger du ”Vælg”, tilretter og gemmer så igen
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Tilmeldingen er først gennemført, når der er betalt. Inden man går til betaling, kan man samle flere tilmeldinger, som
kan betales på en gang. Dette gøres ved at klikke på ”Tilføj hold” igen og udfylde formularen på ny for hvert hold, som
skal tilmeldes:

Tilmeldinger, som er lagt i kladde betales ved at klikke på ”Betal tilmeldinger”:
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Herefter vises indkøbskurven og betalingen gennemføres på sædvanlig vis. Man kan betale online med kort, eller med
Mobile Pay (begge her og nu betaling), eller med faktura til klubben med betalingsfrist 1-8.
Efter betaling kan betalte tilmeldinger ses på ”Holdtilmeldinger”:
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Vedr. Holdledere
Som det er blevet vist, skal klubben registrere en holdleder i forbindelse med tilmelding af hold. På siden
Klubadministration -> Holdledere kan klubben få vist og ændre holdledere for alle klubbens hold. Det gælder for alle
hold, uanset om holdet er tilmeldt via online tilmelding eller på anden vis.

Man kan også på siden søge efter holdledere fra andre klubber, som man af en eller anden grund ønsker at komme i
kontakt med.
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Holdledere vises også under kampinformation på den offentlige side ”Holdturnering”:
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