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Vejledning for turneringstilmelding
For at kunne tilmelde sig til de åbne turneringer, skal du oprettes med et spiller-ID. Derfor skal
du før din første tilmelding, oprettes som spiller. Dette gøres ved at sende en mail med dit
fulde navn og fødselsdato, til usu@nbk-amager.dk, og du vil kort tid efter modtage et svar
med dit spiller-ID. Fremover vil dit navn og spiller-ID, blive vist på listen over spillere under
punkt 5, i vejledningen.
Derefter er proceduren for turneringstilmelding denne:
1. Log ind på Badmintonpeople
2. I menuen til venstre vælger du ”Turnering”, og i undermenuen som herefter vises,
vælger du ”Tilmeld turnering”
3. Vælg turnering (du kan evt. vælge årgang og række, så du kun får vist de turneringer
der er aktuelle for dig)
4. Vælg kategori (single/double/mixdouble)
5. Vælg spiller(e). Under ”Spiller 2” kan du vælge den makker du skal spille sammen med.
Systemet vil altid foreslå spillere fra NBK-Amager, så hvis du skal spille sammen med
én fra en anden klub, gør du følgende: Under ”Spiller 2” klikker du på ”Vælg Spiller”. I
”Klub” skriver du hvilken klub din makker kommer fra, og klikker derefter på ”Søg”. På
listen som herefter vises, klikker du ”Vælg” ud for din makkers navn. Hvis du ikke har
en makker, men gerne vil spille double eller mix, skal du i stedet for markere rubrikken
”X-makker”. Så vil arrangørklubben så vidt det er muligt, sætte dig sammen med en
spiller fra en anden klub.
6. Klik på "Tilføj" og tilmeldingen tilføjes til "Indkøbskurven"
7. Vælg betaling nu
Gentag evt. ovennævnte trin (punkt 2-7) indtil alle tilmeldinger er tilføjet indkøbskurven.
Accepter handelsbetingelserne, og klik på "Gennemfør".
I double kan du vælge om du kun vil betale for dig selv, eller begge spillere. Typisk betaler
man kun for sig selv, og ens makker betaler sin andel selv. Du vælger "ja" til "Betal nu" for dig
selv, men "nej" for din makker (og evt. andre spillere). Din makker og evt. andre spillere eller
deres klubledere kan så finde tilmeldingerne frem på et senere tidspunkt og betale dem.
Tilmeldinger betragtes som en "vare", som tilføjes til en indkøbskurv. Tilmeldingerne gemmes
først, når du klikker på "Gennemfør". Når du har valgt "Betal nu" for en eller flere tilmeldinger,
sendes du videre til et betalingsvindue hvor du kan betale med Dankort. Din tilmelding er først
gældende, når betaling er gennemført.
Når betalingen er gennemført vil du modtage en kvittering pr. mail.
Når programmet er lavet af den arrangerende klub, vil du få det tilsendt pr. mail.
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Der er foretaget en tilmelding, men ikke betalt - hvordan sletter jeg tilmeldingen?
Du kan annullere ordren og dermed slette tilmeldingen. Se ”Hvordan sletter jeg … ”
Hvordan ændrer jeg i en tilmelding?
Man kan ikke ændre i en tilmelding. Du kan annullere ordren og oprette en tilmelding på ny.
Hvordan sletter jeg en tilmelding der er betalt?
1. Klik på "mine betalinger"
2. Find den ordre du vil have annulleret og klik "vælg"
3. Øverst vil der stå "Annuller ordre" som du skal klikke på
4. Herefter kan du vælge om du vil annullere hele ordren eller overføre nogle af tilmeldingerne
til en ny ordre. Der skal sættes "flueben" ud for dem der skal overføres til en ny ordre.
Det er kun tilmeldinger hvor tilmeldingsfristen IKKE er overskredet der vil blive annulleret.
Tilskud fra klubben til åbne ungdomsturneringer:
NBK Amager yder tilskud for deltagelse i åbne ungdomsturneringer, og tilskuddet for sæsonen
2017/18 udgør kr. 100,00 pr. single, og kr. 50,00 pr. double. For at kunne få tilskud til
ungdomsturneringer, er det nødvendigt at din kvittering for betaling af tilmeldingsgebyret
videresendes til klubben på denne mailadresse: usu@nbk-amager.dk. Hvis ikke, vil du ikke
kunne få tilskuddet.
Turneringstilskud opgøres ud fra de fremsendte kvitteringer, og tilbagebetales ved sæsonens
afslutning. Hvis du har tilmeldt dig en række som ikke bliver oprettet, skal du selv kontakte
arrangøren af turneringen for at få dit indskud refunderet. Kontaktpersoner vedrørende dette,
vil altid fremgå af turneringsprogrammet. Arrangørklubben skal tilbagebetale overskydende
indskud, senest 4 uger efter tilmeldingsfristens udløb.
Tilmeldinger til åbne turneringer er bindende, så hvis du fortryder, skal du hurtigst muligt selv
kontakte arrangøren af turneringen, og melde afbud, og samtidig aftale hvordan eventuel
tilbagebetaling af dit indskud skal ske. Hvis du melder afbud til en turnering efter
programmet er offentliggjort, (typisk 8-10 dage før turneringsstart) vil du ikke kunne få dit
indskud tilbage.
NBK Amager yder kun tilskud til de rækker som bliver oprettet i programmet. Hvis du melder
afbud efter offentliggørelse af turneringsprogrammet, eller ikke møder op til turneringen,
bortfalder tilskuddet.
Hvis du har spørgsmål, eller har brug for hjælp til ovenstående, er du som altid velkommen til
at kontakte os på usu@nbk-amager.dk.
Med venlig hilsen
NBK Amager
Tove Petersen
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