Hur går jag tillväga vid anmälan?
Klubbledare:
•
•
•
•
•

Klicka på länken för ”Junior-DM 201x/201x”
Välj ”Fortsätt som klubb”
Leta reda på just din klubb i drop down-listan
Ange ert lösenord(Klubbens kontaktperson har fått det via e-post)
Saknar ni det kan ni kontakta oss på dm@stbf.se
Nu får du upp alla spelare i klubben, klicka på lägg till på raden för den spelare du vill
anmäla, välj starttid i listan samt välj klass, när du är färdig, klickar du på ”Spara alla
ändringar”

Nu har ni anmält era spelare till DM.

Spelare:
•
•
•

Klicka på länken för ”Junior-DM 201x/201x”
Välj ”Fortsätt som spelare”
Skriv in ditt licensnummer samt kontrollsiffrorna(om du inte kommer ihåg ditt
licensnummer så finns det en länk där du kan söka efter det)

För att fortsätta med att registrera ny e-postadress(detta måste du göra om du vill
kunna ändra din starttid eller avboka den):
•
•
•
•
•

Skriv in förnamn, efternamn & e-postadress och klicka ”Registrera e-postadress”
Med e-post får du ett lösenord som du ska skriva in i rutan ” Lösenord skickat
via e-post”, du kan sedan välja att byta lösenord till ett personligt om så önskas
Klicka på ”Bekräfta e-postadress” för att gå vidare till anmälningssidan
Välj vilken klass du vill starta i och i listan efter denna väljer du starttid, klicka på ”spara”
Nu är du anmäld och får en bekräftelse via e-post, dessutom kan du se i listan vilka mer
som anmält sig från din förening

För att fortsätta utan att registrera ny e-postadress(detta måste du göra om du vill
kunna ändra din starttid eller avboka den):
•
•
•

Klicka på ”Fortsätt utan lösenord”
Välj vilken klass du vill starta i och i listan efter denna väljer du starttid, klicka på ”spara”
Nu är du anmäld och kan se i listan vilka mer som anmält sig från din förening

Om du har registrerat din e-postadress tidigare(t.ex. på stmast.se):
•
•
•
•

Skriv in ditt lösenord
Klicka på ”Logga in”
Välj vilken klass du vill starta i och i listan efter denna väljer du starttid, klicka på ”spara”
Nu är du anmäld och kan se i listan vilka mer som anmält sig från din förening

