Baldus Cup 2018
Kort beskrivelse av hvordan du melder deg på Baldus Cup
Påmelding starter på våre internettsider.
Gå inn på PÅMELDING i menyen og finn lenken som heter PÅMELDING øverst på siden.
Den tar deg videre til våre online påmeldingssider. Du kan godt klikke deg videre før kl
17, og vente på "nedtellingsuret" der.
Når påmeldingen åpner, består den av 3 steg:

Steg 1 er å velge klubb.
Du velger fra en nedtrekksmeny som inneholder alle klubber tilknyttet Norges
Håndballforbund.
( NB! Selv om du har deltatt tidligere år er du ikke registrert bruker i 2018! )
Trykk på "Gå videre" når du har valgt din klubb.

Steg 2 er personalia og antall lag du ønsker å ha med.
Alle må registrere seg med navn, e-postadresse, telefonnummer (mobil) og passord.
Passordet velger du selv.
Lenger ned på siden skal du registrere antall lag du melder på i hver enkelt klasse.
Se eksempelet under for utfylling.

I Steg 3 er du påmeldt, men sjekk her at bekreftelsen stemmer!
I dette skjermbildet får du også litt informasjon om hva som skjer videre.
Merk at du ikke skal betale turneringsavgiften nå, og heller ikke trenger å registrere
dine øvrige personalia ennå.
Vi trenger heller ikke å vite antall spillere pr lag, hvem som er kontaktperson for lagene,
osv. Dette kommer vi tilbake til etter at vi har satt opp turneringen.
Sjekk også at du mottar en mail fra oss som bekrefter påmeldingen! Vi må ha rett
mailadresse for å kunne kommunisere med deg videre fremover.

MERK også at du nå kun har mottatt en bekreftelse på påmeldingen til Baldus Cup 2018.
Dette er IKKE en bekreftelse på at dere er kommet med som deltakere i turneringen!
Turneringen settes opp kort tid etter at vi har fått inn tilstrekkelig mange påmeldinger
i hver klasse.
De som da har kommet med får beskjed om dette.
Det kommer også info om dette på våre internettsider.
Les gjerne også mer infomasjon om påmeldingsordningen.

