Manual för manuell anmälan av förare (Rev.2017-05-05)
1. Klicka på fliken TÄVLING som finns under alternativet Administration i menyn till vänster på skärmen.
2. Klicka på alternativet ARRANGERA för den tävling du väljer att administrera

3. I administrera klickar du på alternativet ANMÄLAN AV FÖRARE

4. Klicka på knappen VÄLJ PERSON ATT ANMÄLA TILL TÄVLING

5. HITTA FÖRARENS PROFIL - Sök fram den förare du avser att anmäla till tävlingen Använd de olika fälten
för att söka fram föraren.
Observera att medlemsdatabasen är stor och att flera förare kan ha samma namn.
Använd i största möjliga mån IDSvemo TA numret som föraren har för att med enkelhet hitta fätt förare
direkt.

6. När rätt förare hittats så välj den FÖRAREN genom att klicka på Hans/hennes namn i listan

7. Den valda föraren hanteras nu för anmälan till tävlingen
1. Välj KLUBB
2. Välj Team om detta finns giltigt för året, detta görs genom att markera ur alternativet
ANMÄL UTAN TEAM som är markerat och där efter välja team i listan för teamnamn.
Har föraren inget aktuellt team så markera rutan för ANMÄL UTAN TEAM.
3. Avsluta detta steg genom att markera rutan SKICKA BEKRÄFTELSE E-POST TILL FÖRAREN.
Denna funktion informerar föraren om att han/hon är anmäld till tävlingen efter att
anmälan är komplett.
4. Avsluta detta steg genom att klicka på TÄVLINGSKLASSER

8. VAL AV TÄVLINGSKLASS
1. Markera den TÄVLINGSKLASS föraren skall anmälas till
2. STARTNUMMER – Har föraren registrerat startnummer till klassen visas detta automatiskt. Om rutan
för startnummer är blank och texten Välj visas så har föraren inget startnummer valt och valbara lediga
nummer visas i listan. Tilldela föraren ett ledigt startnummer från listan.
3. FORDON - Välj fordon föraren skall tävla på i fliken FORDON
Finns inget FORDON registrerat så markera FORDON OKÄNT
4. TRANSPONDER - Om transpondernummer är registrerat på fordonet så fylls detta i automatiskt vid val av
fordon. Lämnas rutan för transponder blank så saknas registrerat Transponder.
Saknas registrerad transponder så markera rutan ANMÄL UTAN TRANSPONDER
5 Avsluta anmälan genom att klicka på alternativet ANMÄL TILL TÄVLING

9. BEKRÄFTA ANMÄLAN – Bekräfta förarens anmälan genom att klicka på Ja,bekräfta anmälan

10 SLUTFÖRD ANMÄLAN - När anmälan är slutförd ser du den gröna texten Anmälan till tävlingen är klar

Föraren är nu anmäld till tävlingen och kan genom sin profil betala startavgiften samt redigera sin anmälan
om något skall ändras.

