
Tilmelding i Cbit / e-administration. 

 

Alle spillere skal oprette og tilmelde sig landsholdsaktiviteter via systemet Cbit. 

- Klik på linket: http://www.eadministration.dk/kunde/kundelogin.asp?klient=833&menu=28 

Betaling for camp og evt. tøj skal generelt ske samtidig med tilmelding på DAFF’s konto – Reg. 

2279 konto 5905 869 894 

 

Step 1. Log-in 

- Hvis du ikke har været med til landsholdsaktiviteter før, så skal du oprette dig med alle dine 

informationer. Hvis du allerede er oprettet, så spring til side 2. 

Det er meget vigtigt, at du skriver dit navn præcis som det står i dit pas. Hvis du ikke får 

oprettet dig 100 % rigtigt er det vigtigt, at du ikke opretter en ny profil. I stedet for skal du 

kontakte landsholdsmailen ( U19@daff.dk, U17@daff.dk, a@daff.dk) og informere om dit fulde 

navn, så sørger DAFF for at dit navn bliver rettet til i din eksisterende profil i Cbit. 

Det er meget vigtigt at du skriver dit klubnavn fuldt ud (alle bogstaver, ikke forkortelser), og 

husk at hvis du skifter klub, så skal du selv sørge for at det bliver ændret i Cbit.  

Det er vigtigt at hvis du skifter emailadresse eller mobiltelefonnummer, så skal du selv ind og 

ændre det i Cbit.  
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- Hvis du allerede er oprettet i systemet, skal du tilmelde dig. 

 

 

 

 

 

Glemt kodeord? → Koden bliver sendt til dét mobilnummer, der er oplyst i systemet på den 

pågældende spiller. Har du fået nyt telefonnummer, så skal du IKKE lave en ny profil. Du skal i 

stedet skrive en mail med dit nye nummer til landsholdsmailen ( U19@daff.dk, U17@daff.dk, 

a@daff.dk), så sørger DAFF for at dit nummer bliver rettet til i din eksisterende profil i Cbit. 

Derefter kan du logge ind på ny og får tilsendt koden til det nye nummer.  
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Step 2. Tilmelding til landsholdsaktivitet 

- Klik på Menu,  

 

klik på dét landshold, der er relevant for dig:

 

 



Gå frem til den dato du ønsker at tilmelde dig, og tilmeld dig. 

 

 

Klik på tilmeld (1) og afslut ved at klikke på ”Tilmeld valgte hold” (2) 

 

 

Nu er du tilmeldt den pågældende landsholdsaktivitet. 


