Indrapporter resultat
Denne vejledning søger at hjælpe med at få indrapporteret en holdkamp for Badminton
Københavns klubber. Vejledningen er lavet for førstegangsbrugere og er derfor en step-bystep vejledning. Oplever du problemer med vejledningen kan du kontakte Badminton
København på holdturnering@kbkr.dk.
Vi anbefaler at man prøver at gå igennem vejledningen (og samtidig på badmintonpeople) før
man skal indrapportere, og derved kan kontakte kredsen i god tid, eller sin egen klub såfremt
man ikke har de rigtige rettigheder.
Før du




kan gå i gang er der følgende krav:
Adgang til internettet
Oprettet en profil på badmintonpeople
Oprettet med holdturneringsrettigheder på badmintonpeople (dette skal du have din
klub til)

Åben siden
http://www.badmintonpeople.
dk
Log ind i øverste højre hjørne

I venstre side finder du så
”Klubadministration”. Klik på
denne
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Menuen folder sig så ud.
OBS: Hvis du kun kan se
punktet ”Klubleder: Kom i
gang” er du ikke oprettet
korrekt af din klub. Kontakt
da jeres administrator for
badmintonpeople.
OBS: Antallet af menupunktet
varierer alt efter hvor mange
rettigheder man har. I dette
eksempel har brugeren alle
rettigheder.
Vælg indberet resultat

Du vil så komme til følgende
søge side
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Hvis du kender
kampnummeret indtastes det
i boksen og der klikkes ”Hent”

Hvis du ikke kender
kampnummeret kan du søge
den ved at klikke på søg.
OBS: det kan være en god ide
at begrænse din søgning. Ved
for eksempel at vælge
”checkboksen” ”Kun kampe,
hvor der mangler resultat” ser
du ikke allerede
indrapporterede kampe.

Ved søgning får du denne
liste, hvor du ved at klikke på
”Vælg” ud for den kamp du
skal indrapportere kommer til
holdsedlen.
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Hvis du vælger at indtaste
kampnummer og ”hent” eller
lave en søgning og trykke
”Vælg” kommer du til
holdsedlen.

Når du har udfyldt holdsedlen
trykker du på ”Gem”
OBS: Se vejledningen ”Udfyld
holdseddel” for hjælp til
udfyldelse.
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