Brukermanual for påmeldingssystemet til WTF Taekwondo.

Step 1:
Gå inn på www.Kampsport.no
Da får du opp dette bildet:

Step 2:
Trykk på “logg inn”.

Da får du dette bildet:

Step 3:
Logg deg inn med din brukerinformasjon til NKF sitt medlemsystem.
Trykk deretter på NKF-logoen.
Da kommer du tilbake til hovedsiden, MEN forblir innlogget!

Step 4:
Trykk på terminliste/aktiviteter.

Step 5:
Velg Idrett: WTF Taekwondo
Velg region: (regionen der stevnet finner sted)
Trykk Søk!

Step 6:
Velg Stevne du skal melde på og trykk på den blå “i”en.
OBS! Er det bilde av en bok ved siden av “i”en er påmeldingen STENGT

Step 7:
Trykk på knappen for påmelding.

Step 8:
Nå skal det poppe opp et nytt vindu hvor du foretar selve påmeldingen.
Pass på at det står ditt klubbnavn øverst til venstre i dette vinduet.

Først velger du “klasse”-filtrene.
1) Velg aldersklasse, Klasser for poomsae har “Poomsae” skrevet bak klassenavnet.
Klasser for kamp har “Kamp” skrevet bak seg.
2) Deretter velger du Kjønn.
Resten lar du stå på “alle”

Step 9:
NÅ velges konkuranseklasse.

Når du trykker her vil:
 For poomsae kun klassene “Lav cup”, “Høy cup” og “Dan” dukke opp. Disse
klassene er forbundet med alderskriteriene lagt inn tidligere.
 For kamp vil de vektklassene forbundet med den aldersklassen du har oppgitt
dukke opp.
Velg så klassen du ønsker å melde på utøvere i.

Step 10:
Velg utøvere som skal meldes på i denne klassen.
Her kan du søke på navn til utøveren du ønsker å melde på.

Når du har valgt utøver flytter du de over i påmeldingsboksen ved å trykke “->” knappen

Da flyttes utøveren over. Gjenta navnesøk og overflytting for alle utøverne som skal
meldes på i denne klassen.
Trykk deretter oppdater nederst til høyre, og påmeldingen er gjennomført.

Step 11:
Gjenta step 8 t.o.m. 10 inntil du har meldt på alle utøverne dine.

NB,NB!!!
Husk å kontrollere at utøverne blir meldt på i riktig aldersklasse, klasse, og
vektklasse OG KJØNN!!
Klubbene er ansvarlig for at dette er gjort riktig, feilpåmeldte utøvere vil IKKE få
være med!!
Vær i god tid før påmeldingsfristen, husk at du kan fremdeles gjøre endringer helt
frem til fristen går ut.

