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REGISTRERING 
1. Efter betaling modtager i en bekræftelse på mail.  

2. I denne bekræftelse er der nogle links til jeres online holdoplysninger, som i skal ind og udfylde for 

hver aktiv spiller.  

a. De resterende informationer udfylder i ved at trykke rediger ude i højre side for den 

gældende spiller.  

b. Har i endnu ikke tilføjet en spiller skal i trykke på den orange tilføj-knap i højre nedre hjørne. 

i. Den vil nu spørge efter spillerens e-mail, hvis du ikke vil uddelegerer opgaven om at 

udfylde informationer, så skriver du blot din egen mail ind i feltet. (Det kan altid 

rettes senere)    

3. I skal udfylde Køn, Fødselsdato, Firma/klub, adresse, postnummer og by på spillerne – Dette er vigtigt 

at i udfylder dette for alle spillere.  
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4. Hvis i gerne vil uddelegere opgaven til jeres spillere, kan i indtaste deres mail og selv invitere dem til 

at udfylde deres egne oplysninger. På den måde slipper kontaktpersonen for at sidde med alt 

arbejdet selv.  Dvs. så indtaster i kun deres mail og efterfølgende trykker gem. Så er der kommet en 

konvolut frem, som i blot klikker på. Så sendes der en mail til spilleren og han/hun kan så selv udfylde 

informationerne om sig selv.  

5. Efter hver spiller har udfyldt informationerne skal i huske at trykke gem nede i højre hjørne.  

6. Skulle der i løbet at sæsonen komme en ny spiller til, skal i blot tilføje en ny spiller på samme side 

som de andre med samme procedure. 
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Har i nogle spørgsmål til registreringen eller mangler i jeres link til jeres holdoplysninger, så kan i tage fat på 

den daglige leder, Lise Rasmussen.  

E-mail: info@aalborgfirmaidraet.dk  - Telefon: 98190522  

Dette er et nyt tiltag i Aalborg Firmaidræt, som vi håber at i vil tage godt imod og give en fair chance 

  

Mvh/ kontoret  

mailto:info@aalborgfirmaidraet.dk

