1. Logga in
Samtliga registrerade
föreningar hos SVBF
finns tillgängliga i
systemet. Varje
förening har ett
lösenord och därmed
rättighet att logga in
som sin förening. Det
är upp till varje
förening att ansvara
för
inloggningsuppgifterna
och föreningen kan
enkelt skapa fler
användare och även
dela ut
användarrättigheterna!

2. Loggat in
När man loggat in
för sin förening
har man möjlighet
att ansöka om
sanktion för att
arrangera
rankinggrundande
tävlingar.

Användarguide Beachvolleyboll

3. Evenemang
I knappen
evenemang upprättar
man antingen nya
evenemang eller
ansöker om
evenemang som
förbundet lagt ut.
3.1 ”Föreningens ansökningar”
Här ser man samtliga
evenemang som din
förening har ansökt om att
få arrangera. Tävlingar i
regi av SVBF visas överst i
listan och egna tävlingar
visas nederst. Klicka på en
tävling för mer info om
den. Status på varje
ärende ser man under
rubriken ”Status”.

3.2 ”Ansök om eget evenemang”
När man söker
sanktion för en
egen tävling
fyller man först i
grundläggande
uppgifter om
tävlingen, namn
på tävlingen,
kontaktperson
med
kontaktuppgifter,
tidpunkt osv.
Välj ”Nivå” på
tävlingen och
det är ex
”Open”,
”Challenger”.
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Välj sedan vilka
klasser som
skall medverka i
tävlingen (bocka
för klasserna i
formuläret).
När den
grundläggande
informationen
(namn
kontaktinfo och
klasser)
registrerats
väljer man
”Spara”.

I nästkommande
fönster som
öppnas har man
möjlighet att
bifoga ett
dokument. Vår
rekommendation
är att man
istället använder
sig av
föreningens
hemsida där
man har denna
information.
3.3 ”Sök förbundets evenemang”
Här listas samtliga evenemang
upp som SVBF lagt ut.
Information om evenemanget
ges i de olika kolumnerna;
”Datum”, ”Evenemang”, ”Typ”,
”Kommentar”, ”Status”, ”Sök
evenemang”.
För att få ytterligare information
om evenemanget klickar man på
namnet.
För att ansöka om att få
arrangera ett evenemang klickar
man på knappen ”Sök!” längst till
höger.
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När din förening sökt på
arrangemang visas dessa
nederst i skärmbilden, därifrån
följer du hela tiden aktuell status
på enskilda ärenden.

3.4 ”Inbjudningar”
När förbundet har
beviljat en ansökan
(din förening tilldelas
arrangemanget)
återstår det att
komplettera den
grundläggande data
man tidigare angett.
Klicka på ”Upprätta” för
att komplettera data
och slutligen lägga ut
en anmälningssida till
tävlingen.

3.5 ”Upprätta”
När man upprättar en
anmälningssida anger
man all nödvändig
information för att
deltagare skall kunna
anmäla sig till
tävlingen,
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till exempel sista
anmälningsdatum,
anmälningsavgift (fylls
i vid ”Avgifter”), olika
erbjudanden,
prispengar (fylls i vid
segerpremie),
kontaktuppgifter på
tävlingsledare etc
Dock så skall man inte
ange några värden i
rutorna för
”Onlineanmälan” samt
”Lösenord”

När kompletteringarna
är gjorda skickar man
in ärendet till SVBF för
en sista granskning
(ändringar i klasser,
tider etc kan eventuellt
ha gjorts). När SVBF
har beviljat tävlingen
kan man nu publicera
och därmed öppna
anmälningssidan för
klubbarna/spelarna.

3.6 ”Inbjudningar”
När tävlingen är
beviljad av förbundet
ser man det under
”Status” och här klickar
man på ”Visa” så
öppnas ett nytt fönster
upp.
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Här klickar man klickar
på ”Upprätta anmälan”
så öppnas ett nytt
fönster upp.

Här föreslår systemet
kortnamnet till detta
evenemang. Här trycker
man vidare och det
fönster som kommer
upp bekräftar att
anmälan är skapad.
Samt att denna länk
kopieras och läggs på
föreningen hemsida.
Om föreningen inte har
arrangerat någon
tävling tidigare så
beställer man
CupAssist som är det
system som används
för att administrera
själva tävlingen i, så
man erhåller
licensnyckel som måste
anges innan man kan
upprätta anmälan.

Nu har man öppnat upp
detta evenemang för
anmälan, länken kan
användas i föreningens
information samt att
evenemanget syns nu i
Säsongslistan över
beachvolleyns tävlingar.
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