Booking af baner i DGIs system Skydetilmelding
DGIs system Skydetilmelding kan bruges, når I i foreningen skal sørge for, at der
max er 10 personer på baneanlægget og, at der er 2 meters afstand mellem de baner,
der bliver brugt. Det er let at gå til, og som medlemsforening under DGI, har I gratis
adgang til systemet. Både her i Coronatiden, men også bagefter.

Hvordan gør man?
Det første du skal sørge for er, at du har en DGI-bruger. Det er et brugernavn samt et kodeord, der
giver dig adgang til alle DGIs brugersystemer. Hvis du i forvejen er turnerings- eller stævneansvarlig i foreningen, er der en god chance for, du allerede har disse oplysninger. Det er nemlig dem, du
logger ind på bl.a. Stævneprogrammet med. Men, hvis du ikke har, så skal du have dem oprettet.
Ligeledes skal I have jeres medlemmer til at oprette sig, så de kan booke en bane i systemet.


Se den simple vejledning for hvordan man gør, her

Og så kan du komme i gang med at oprette dine skydetider, så dine medlemmer kan komme
på banen. Find vejledningen på de næste sider.
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1. Log ind på DGIs Stævneprogram og opret et stævne, som du plejer at gøre.

Vær opmærksom på at

Du kan eks. kalde dit stævne Sommertræning 2020.
I og med det er en del af en
sæson, din træning strækker sig over, skal du sætte
startdatoen til dagen, hvor du ønsker at starte træningen, og slutdatoen for dagen, du ønsker at stoppe
træningen. Det kan eksempelvis være fra d. 1.5. til
d. 1.9.

Duskal indtaste Tilmeldings startdato og Tilmeldings slutdato for, at dine skytter kan tilmelde dig i
Skydetilmelding.
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2. Opret skydehold for at dine baner og de tider, skytterne kan booke, kommer frem.
Simpel måde – eks. du har 10 baner, men opretter kun 5 i systemet, så I sørger for kun at
bruge hver anden.

Tryk på Skydehold og Opret
baneanlæg

Indtast dine oplysninger.
Eks. skydetid, pause i mellem, antal
baner. Vær OBS på, at hvis du har 10
baner, er det nok kun de 5, der skal
bruges for, I kan holde afstand
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Sådan ser dit oprettede skydehold ud.
Men du har nok ikke kun én træningsgang
hen over hele sommeren, så du skal have
tilføjet nogle flere dage/skydehold.

Klik på den blå knap nederst til højre, der
hedder Opret skydehold for at tilføje
endnu en træning.

Angiv endnu en gang dine oplysninger
og tryk op opret.
Alle dine træningsdage skal oprettes
på denne måde.

Stævnet er klar til tilmelding
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3. Nu kan dine skytter finde dit stævne i Skydetilmelding, og det er i Skydetilmelding, de
skal tilmelde sig

Stævnet findes
nu her.
Siden hedder
www.skydetilmelding.dgi.dk

Dine skytter klikker
sig ind på stævnet/
træningen, vælger
disciplin, ser de
ledige skydetider,
og vælger den tid,
de ønsker
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Tilmeldingen
foregår ved, at skytterne indtaster deres
skyttenummer og
trykker Tilmeld

Skytten er nu
Tilmeldt træningen,
så vedkommende
har en bane i en vis
rum tid.
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4. Opret skydehold for at dine baner og de tider, skytterne kan booke, kommer frem.
Avanceret måde – eks. du har 10 baner og opretter alle 10, men du reserverer 5 på forhånd, så skytterne kun kan book tid på hver anden bane.

Tryk på Skydehold
og Opret
baneanlæg

Indtast dine oplysninger. Eks. skydetid, pause i
mellem, antal baner. Indtast alle dine baner,
efterfølgende reserverer du halvdelen, så de
ikke kan blive brugt.
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Sådan ser dit oprettede skydehold ud.
Men du har nok ikke kun én træningsgang
hen over hele sommeren, så du skal have
tilføjet nogle flere dage/skydehold.

Klik på den blå knap nederst til højre, der
hedder Opret skydehold for at tilføje endnu
en træning.

Angiv endnu en gang dine oplysninger og tryk
op opret.
Alle dine træningsdage skal oprettes på denne
måde.
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Du skal nu reservere halvdelen af
dine baner, så skytterne kun kan
booke hver anden.
Tryk på Skift til grafisk oversigt

Du vil blive mødt af dette billede.
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Klik på banen, du ønsker at reservere. Du skal klikke på den fede
tekst, her i eksemplet er der klikket på Bane 2

Klik på banen, og en fane med
forskellige valgmuligheder kommer frem. Vælg Reserver bane
 Reserve
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Gør sådan med alle de baner,
du ønsker at reservere.

Stævnet er klar til tilmelding
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5. Nu kan dine skytter finde dit stævne i Skydetilmelding, og det er i Skydetilmelding, de
skal tilmelde sig

Stævnet
findes
nu her

Dine skytter klikker
sig ind på stævnet/
træningen, vælger
disciplin, ser de
ledige skydetider,
og vælger den tid,
de ønsker.
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Tilmeldingen
foregår ved, at skytterne indtaster deres
skyttenummer og
trykker Tilmeld.

Som du kan se, er
det kun hver anden
bane, skytterne kan
tilmelde sig på

Skytten er nu
tilmeldt træningen,
så vedkommende
har en bane i en vis
rum tid.
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