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Tilmelding til stævner på Bordtennisportalen
I 2011 blev der oprettet en ny hjemmeside kaldet Bordtennisportalen, hvor man bl.a. kan se resultater fra
holdturneringen, ratinglisten, stævneresultater mm. Derudover er den beregnet til, at man kan tilmelde sig til
bordtennisstævner over hele landet – også DGI-stævner.
Denne hjemmeside skal også bruges til tilmelding til Pointstævnefinalen. Men først skal man have adgang til
benytte siden.
Denne vejledning beskriver hvordan man får adgang til Bordtennisportalen og hvordan man tilmelder sig til
Pointstævnefinalen. NB: Man skal betale med Dankort, når man tilmelder sig til et stævne og det skal helst
gøres med det samme. Tilmeldingen gælder ikke, før der er betalt!
Tilmeld dig www.bordtennisportalen.dk
1) I felterne i højre side indtaster du dit navn og din E-mail adresse og klikker på knappen Tilmeld.

Figur 1. Tilmelding til selve Bordtennisportalen
2) Derefter modtager du en E-mail med et aktiveringslink, som du klikker på. Du er dermed tilmeldt
bordtennisportalen.
3) I venstre side indtaster du din E-mail adresse og din adgangskode (koden vælger du selv). Klik på
knappen Log Ind og du er inde på portalen.
Portalen er delt op i en turneringsdel og en klubdel. Gå på opdagelse på portalen og se de forskellige
muligheder.
Tilmeld dig din klub på portalen
Første gang du er inde skal du finde din klub og tilmelde dig klubben.
1) Klik på menupunktet Søg klub
2) Indtast klubbens navn og klik på ikonet Bliv medlem.
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3) For at blive medlem skal du ”ansøge” om medlemskab. Klik på knappen Ansøg. Der sendes en E-mail til
klubadministratoren, der så accepterer, at du kan blive medlem.
Tilmelding til et stævne:
1. Åbn Stævne-menuen ved at klikke på det lille plus-tegn ud for Stævne
2. Klik på menupunktet Tilmeld stævne
3. Klik på knappen Vælg stævne, se figur 2

Figur 2. Skærmbillede efter man har trykket på "Tilmeld stævne"
4. Sæt Fra-datoen til en passende dato og/eller skriv klubnavn eller union i feltet Arrangørklub, se
figur 3
5. Tryk på Søg-knappen. Der kommer nu en liste frem, der meget gerne skulle se ud stort set som
vist på figur 4.
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Figur 3. Skærmbillede til valg af stævne

Figur 4. Skærmbillede til valg af stævne, efter man trykket på "Søg"-knappen
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6. Vælg række
Det kræver en hel del viden, at tilmelde spillerne korrekt. Derfor skal træneren eller anden
klubleder altid sørge for at give spillere og forældre præcis besked på, hvilke rækker
spillerne skal tilmeldes ved hvert enkelt stævne. Det vil næsten altid også ændre sig
igennem sæsonen.
Man skal være opmærksom på at pigerækker tilmeldes ved først at vælge en række og dernæst vælge
Damesingle i den højre listeboks.
Eks.:
Pige A-rækken = Dr/Pg A - Vælg Damesingle i den højre listeboks!
Pige B-rækken = Dr/Pg B - Vælg Damesingle i den højre listeboks!
Samme princip gælder for doubler.
Bemærk at spillerens aktuelle ratingtal er angivet under spillernavnet. Dette skal bruges til at
finde frem til, hvilke(n) række spilleren lavest kan deltage i.
Du kan finde ud af, hvilke(n) rækker du kan deltage i ved at kigge på DBTU’s side for stævnerækkernes rating-intervaller: Stævnerækkernes Rating-intervaller

Figur 5 Skærmbillede efter man har trykket på "Vælg", ud for den række man vil tilmelde en spiller i
Vælg spiller
Tryk på knappen ”Vælg spiller”, for tilmelde en spiller i den ovenfor valgte række
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Tip: Det kan være en god ide at snævre feltet ind ved at angive f.eks. fornavn eller dele af fornavnet. Der
søges efter bogstaver i samme rækkefølge, som de er angivet i listen. ”be” giver altså alle personer, hvis
navn i listen starter med ”be”.
7. Klik på den spiller, der skal tilmeldes.

Figur 6. Valg af spiller
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Figur 7. Skærmbillede efter en spiller er blevet valgt
Betaling
8. Klik på "Tilføj" og tilmeldingen tilføjes til "Indkøbskurven"
9. Gentag evt. trin 7 og 8 indtil alle tilmeldinger er tilføjet indkøbskurven.
10. Klik på "Gennemfør". Hvis du har valgt ”Betal nu” for en eller flere tilmeldinger, sendes du videre til
et betalingsvindue, hvor du kan betale med Dankort.
Bemærk: Tilmeldinger sendes først videre til arrangøren, når fuld betaling er gennemført.
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God fornøjelse
Stig Jensen, Amager BTK

