Stævnetilmelding
Du går ind på www.badmintonpeople.dk og tilmelder dig, eller hvis du er tilmeldt logger dig ind.

Når du har logget sig ind, går du ind under Turnering og dernæst Tilmeld turnering.

Under tilmeld turnering, tryk på vælg turnering.

Under Vælg turnering udfyldes årgang og række der søges turneringer i hvorefter der trykkes på søg.

Så vil der komme en liste med turneringer og der vælges så den turnering du ønsker at deltage i ved at
trykke vælg.

Du skal derefter tilmelde for hver kategori du skal deltage i. HS,DS,HD,DD og MD
(I skal selv være opmærksomme på om man må stille op i 1,2 eller 3 kategorier se altid gældende indbydelse)

Ved tilmelding til feks. damedouble
Vælg spiller (dig selv)
Hvis du har en makker så udfyld spiller 2 ved at finde din makkers navn og klub.
Hvis du skal spille med åben makker skal du sætte flueben i X-makker.

Du skal være opmærksom på at vis du sætter flueben i betaling nu i spiller 2, så betaler du også din makker
andel..
Til sidst sætter du flueben i accepter handelsbetingelserne og trykker på gennemfør og betaler som
almindeligt køb på nettet.
Det er vigtigt at du får betalt for alt du tilmelder dig, da ESG ikke har noget med betalinger af individuelle
turneringer at gøre.
Man kan altid gå ind og se sine tilmeldinger under Mine tilmeldinger.

Når du har tilmeldt dig vil du få en ordrebekræftelse og når du har betalt en kvittering sendt til din e-mailadresse.
Angående oprettelse i Badmintonpeople:
Er du forælder til flere badmintonspillere og vil du gerne have det hele samlet på et log-in (en e-mailadresse), skal du oprettes som hovedbruger og børnene som underbrugere. Læse mere om dette på
http://www.badmintonpeople.dk/Info/Guide/MemberSubUser/
Har du allerede oprettet flere børn som hovedbrugere, kan de slettes under Min profil.
Oplever du problemer med oprettelse i Badmintonpeople eller i forbindelse med stævnetilmelding, er du
naturligvis altid velkommen til at kontakte USU på esg.usu@gmail.com
Læs også gerne Stævnevejledningen, som du finder på www.esgbadminton.dk under Ungdomssektionen.
God fornøjelse med de kommende stævner!
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