Sådan finder du dine egne og andres resultater på app’en MIT DGI

1)
Hent app’en MIT DGI til din telefon, tablet eller
andet elektronisk redskab.
App’en hentes i App Store eller Google Play.

2)
Du åbner app’en og kommer ind på en side som
denne.
Her vælger du ”Skydning” som aktivitet i den
sorte menu i øverste, højre hjørne.
Vær opmærksom på de tre små streger oppe i
venstre hjørne. Det er der, du kommer videre.
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3)
Når du trykker på de tre små streger oppe i
venstre hjørne, kommer du frem til sådan en
oversigt.
Tryk på den nederste linje, hvor der står ”Skytte”

4)
Når du har trykket på ”Skytte”, kan du indtaste
skyttenummer i det ene felt, hvis du kender dit
skyttenummer. Ellers kan du skrive dit navn ind
i feltet.
Du kan ligeledes indtaste et foreningsnavn, hvis
du vil se de skytter, der er tilknyttet foreningen.
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5)
Indtast skyttenummer eller navn i feltet til venstre
og tryk på søg-funktionen på dit tastatur.
Alternativt kan du lade feltet til venstre stå tom,
og skrive foreningsnavnet, hvis du vil se alle
foreningens skytter.

6)
Dit søge-resultat kommer op.
Resultatet er klikbart, og du kan trykke på det.
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7)
Når du har trykket på resultatet, der kom frem,
da du søgte efter skyttenummeret, kommer du
frem til sådan en side.
På siden er der oplysninger om skytte samt
forening.
I bunden kan du trykke på tre knapper: Info,
Klassificering, Skydetider.
For at se resultater tryk da på ”Klassificering”

8)
De forskellige klasser, som skytten er
registreret i, kommer frem på din skærm.
Du kan trykke dig ind på hver enkel.
Som på billedet eksempelvis
Riffel 15m, cal.22
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9)
Når du har trykket dig ind på en disciplin,
kan du se de indberettede resultater, som
skytten har skudt til stævner og turneringer,
der er registreret i Stævneprogrammet.
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