Påmelding på et stevne
Alle stevner i DFS finnes på www.dfs.no/ak (link også på hovedsiden til DFS)
Forutsetning for å melde seg på er at man har SkytterID. Uten denne er det umulig å melde seg på et
stevne. Kontakt skytterlaget hvis du ikke har fått din SkytterID. Som medlem i skytterlag kan du også
melde på alle andre i eget skytterlag på stevner og dine venner.

I kalender får man automatisk opp stevner for neste 30 dager. Men her kan man sortere på både
samlag, stevnetype med mer. Velg søk når du har satt opp kriteriene.

Arrangementskalenderen viser når påmelding på stevner starter, om den er avsluttet eller om den
pågår. Helt til høyre viser den også antall påmeldte, til enhver tid.
For å melde deg på et stevne, klikk på Stevnenavn, eller ”Til påmelding”. Klikker du på stevnenavnet
før du fram mer informasjon om stevnet. Klikker du på ”Til påmelding” kommer du rett til
påmeldingen.
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Skjermbildet over viser påmelding på et stevne. Velg har 100/200m og dag, da vises alle lagene for
denne dagen. Finn deg en ledig skive og klikk på knappen ”reserver”. Da får du opp:

For å melde på deg selv velger du ”meg” i nedtrekksmenyen som her er anvist.
Ønsker du å melde på andre i eget skytterlag (eller noen av dine venner) så velg ”andre” i
nedtrekksmenyen. Da kan du i navnfeltet skrive inn min. 2 bokstaver og et søk vil starte opp.
NB! Du har kun mulighet til å melde på andre i eget lag, eller dine venner.
Får du melding ”Skiven er opptatt”, så betyr dette at noen andre har låst denne for reservering. Prøv
en annen skive eller vent. Reservering av skive varer i 10 minutter. Lagrer du ikke innen den tid,
mister du reserveringen.
Melde seg av et stevne
Dette kan du gjøre på samme sted, eller du kan melde deg av stevnet på ”Min side”. Alle stevner du
er påmeldt på, vises på ”min side”.
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