Inschrijven voor een wedstrijd met groepen/teams.
Ga naar de website http://loket.kngu.nl en klik bovenin op
“Inloggen”

U heeft uw verenigingsnummer en
wachtwoord nodig om in te kunnen
loggen

Zodra u bent ingelogd, komt u op de eerste pagina van het KNGU-loket.
Ga met uw muis richting het kopje “wedstrijden”
Onder het kopje wedstrijden verschijnen de disciplines waar u voor zou kunnen
inschrijven.
- kies eerst de discipline (dans)
- daarna het district of landelijk
- tot slot het niveau .. (voor de voorrondes Jazzdans)

Na de keus landelijk kies je
voor het niveau waarop je
de groep wilt inschrijven

A-, B-, C- en D-niveau

Na uw keuze ziet u het volgende en kiest u een trainer/ster van uw vereniging.
LET OP: hier komen alléén de
trainers/sters te staan die lid zijn
van uw vereniging en een geldige
licentie hebben. (klik op het
pijlpuntje)
Verschijnt hier niets, dan eerst nagaan of bewuste persoon als lid van uw club in Digimembers staat.
Is dat wel het geval dan ontbreekt hoogst waarschijnlijk een geldige licentie.
(U kunt niet verder met inschrijven)
NB: Kies één van de traniers die u in beeld krijgt.
Bij lidmaatschap van de club en een geldige licentie komen de namen van de trainers/sters in beeld.
Kies de gewenste persoon en klik op de button OPSLAAN
Nu kunt u leden gaan selecteren.
Klik op toevoegen sporter

Om een team (dansgroep) aan te maken klik op - Toevoegen team -

De naam van het team is aan te passen indien gewenst
Kies voor dat team Categorie / niveau. (binnen welke leeftijdscategorie valt dit team)
Beantwoord de vraag naar welke voorronde je wilt.
Beantwoord de vraag “bij over-inschrijving” naar welke voorronde je dan wilt
In het scherm sporter toevoegen staan nu de namen van de deelnemers.
Bij team heeft u het team aangemaakt.
Nu moet u een deelnemer ‘oppakken’ en naar het team slepen om het team te vullen.

Geselecteerde leden van uw club (dansers)

Het team (dansgroep)

(denk aan het beantwoorden van de vragen !!!!!!)

Ga op de naam van de deelnemer staat en
hou de linker muis knop ingedrukt.
‘Sleep’ nu het lid naar beneden in het team.

Er verschijnt een dunne stippellijn boven het team, laat dan de linker muisknop los laten en het
lid zit in het team

Tot slot klik op bevestigen per email en u krijgt per mail de gedane inschrijving.

