Handleiding digitaal inschrijven,

voor deelname aan wedstrijden turnen dames individueel.

Ga naar kngu-loket.

Log in met uw verenigings nummer en code:

Kies onder het kopje wedstrijden de discipline turnen dames

Daarna het district of landelijk.
Het niveau van de wedstrijd

Kies tot slot de wedstrijd waarvoor u uw leden wilt inschrijven.
Als er meerdere wedstrijden binnen hetzelfde niveau zijn ziet u dat en kiest u de juiste.
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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)
Oplossing: maak iemand met een geldige licentie lid van uw vereniging.
Bij lidmaatschap van de club en een geldige licentie komen de namen van de trainers/sters in beeld.
Kies één van de trainers en klik op de button OPSLAAN

U kunt nu de turnster gaan
selecteren:

Druk op de pijlpunt en alle leden van uw
vereniging die aan die wedstrijd qua leeftijd
mogen deelnemen komen tevoorschijn.
Klik het lid aan dat u wilt selecteren en alle
bijbehorende lid gegevens worden getoond.

Als u begint met het typen van de achternaam in het vak (voor de pijlpunt) springt het loket naar die naam toe en
kunt u sneller het lid vinden.
LET OP: Bij een wedstrijd waar een wedstrijdpaspoort verplicht is ziet u alleen de leden die binnen de leeftijdsgrens
vallen en met een geldig wedstrijdpaspoort tot aan de finale wedstrijd.
Ziet u een lid niet ? Ga eerst na of hij/zij als lid in uw digimembers staat en is doorgegeven aan de KNGU.
(indien niet maak haar lid en geef het door.)
Kijk of zijn /haar wedstrijdpaspoort geldig is tot de finale dag.
(indien niet verleng het paspoort via hetzelfde loket onder het kopje vereniging.)
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Naar aanleidng van de geboorte- datum wordt het vak categorie/niveau gevuld.

Eventuele vragen beantwoorden en als laatste op de button toevoegen klikken.
Op bovenstaande manier voegt u alle turnsters aan de wedstrijd toe.

LET OP: ALS MEERDERE PERSONEN VAN EEN VERNIGING INSCHRIJVEN VOOR EEN WEDSTRIJD, HAAL DAN NOOIT
LEDEN WEG DIE AL IN HET OVERZICHT STAAN. Als je leden weghaalt verdwijnen ze uit de tabel en staan dus niet
meer ingeschreven.

Als u ook juryleden moet opgeven bij de wedstrijd dat klik u op ‘jurylid toevoegen’

U krijgt dan een invul scherm te zien waar
u de gegevens typt van het jurylid dat
namens uw club gaat jureren.

De velden met een * zijn verplichte velden.
klik op opslaan en het jurylid wordt opgeslagen.
Bij niveau geeft u het niveau aan van het jurylid.
In het notitieveld kunt u aangeven op welke dagen het jurylid gaat jureren.

Als het helemaal klaar bent u u klikt dan op de button Bevestigen en email, dan gaat der een bericht naar het
mailadres van de vereniging en naar het mailadres dat is gevuld bij de geselecteerde trainer/ster.
In dit bericht staan de ingeschreven leden van uw club voor de wedstrijd. Hiermee heeft u altijd een controle of het
goed is. Vragen over de digitale inschrijving kunt u stellen aan de technisch medewerker uit uw district of aan de
service desk van de KNGU onder het kopje contact in het loket.
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